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Rockstart nadert sluiting van een €15m fonds
voor investering in AgriFood startups
Rockstart staat op het punt een eerste fonds van €15 miljoen af te sluiten voor zijn AgriFood
accelerator. Rockstart AgriFood blijft hiermee trouw aan zijn doelstelling om startups te
ondersteunen en ze ongekende toegang te verlenen tot kapitaal en nu ook tot
vervolginvesteringen voor deelnemende startups tot en met Series B.
Met het nieuwe fonds stelt Rockstart zijn positie zeker als een van Europa's belangrijkste
startup accelerators met unieke expertise op een aantal van de belangrijkste verticale markten.
Naast AgriFood heeft Rockstart ook programma’s voor startups die actief zijn in de
gezondheidszorg, de energiesector en AI. Hierbij wordt startups toegang geboden tot kapitaal,
de markt, de community en kennis.
“De afgelopen zeven jaar hebben we geïnvesteerd in meer dan 150 startups. Ook hebben we bij
startups de noodzaak gezien voor steun en kapitaal tot het moment dat ze een duurzaam en
succesvol bedrijfsmodel hebben opgezet,” zegt Rune Theill, medeoprichter en CEO van
Rockstart. “Rockstart AgriFood is het eerste domein waarin Rockstart deze steun zal bieden,
van Seed tot aan Series B.”
Het Rockstart AgriFood programma heeft Kopenhagen als thuisbasis, maar trekt startups van
over de gehele wereld. Het programma heeft sterke banden met de Nederlandse markt en op
beide locaties zijn al diverse evenementen gepland om de waarde van het internationale
ecosysteem te optimaliseren. Inschrijvingen voor startups zijn geopend tot eind mei. Het
programma zelf zal in september 2019 van start gaan.

“We zijn op zoek naar uitzonderlijke teams van ondernemers onder Agritech en Foodtech
startups die opkomende tech en nieuwe business modellen gebruiken om zo ons
voedselvoorzieningssysteem op positieve wijze te veranderen,” zegt Mark Durno, AgriFood
programma directeur bij Rockstart. “De AgriFood sector moet holistisch worden beschouwd,
dus we kijken naar oplossingen van grond tot mond.”
Rockstart AgriFood is op zoek naar startups die zich richten op drie kernuitdagingen in de
sector; optimalisatie van processen en werkwijzen, het stoppen van voedselverspilling, en
transparantie en duurzaamheid. Geselecteerde teams zullen naar Kopenhagen reizen voor
Rockstart’s accelerator programma, dat wordt gesteund door een netwerk van meer dan 100
mentoren en partners. Tijdens het programma zal er een stevige nadruk liggen op toegang tot
kapitaal en markt, waarbij Rockstart AgriFood in het initiële kapitaal zal voorzien en
geselecteerde startups een kans belooft om aanvullende investeringen aan te trekken vanuit het
nieuw geopende fonds.
Vaekstfonden uit Denemarken en De Hoge Dennen Capital uit Nederland zijn bevestigd als
‘cornerstone investors’ van het Rockstart AgriFood fonds.
“We zijn erg blij deel uit te maken van de volgende fase in de ontwikkeling van Rockstart in een
sector die ons zeer aan het hart ligt. Met een steeds harder groeiende wereldbevolking is er een
sterke behoefte aan innovatie in de AgriFood sector en Rockstart is perfect gepositioneerd om
dit mogelijk te maken met een sterke aanwezigheid in Denemarken en Nederland en een
uitstekende staat van dienst in accelerator programma’s in diverse sectoren” zegt Jelle
Roodbeen van De Hoge Dennen Capital.
Agritech en Foodtech startups kunnen zich vanaf nu inschrijven om deel te nemen aan de
Rockstart AgriFood accelerator in Kopenhagen. Startups die het programma afronden, krijgen
de mogelijkheid tot financiering van Rockstart AgriFood tot en met Series B. Voor meer
informatie over het AgriFood programma: https://www.rockstart.com/agrifood/agrifoodprogram.
Over Rockstart (https://rockstart.com)

Rockstart werd gelanceerd in 2011 en heeft meer dan 150 startups gesteund over de vier
kerndomeinen welke in totaal meer dan €87 miljoen en meer dan 700 banen hebben
gegenereerd. Rockstart is zeer begaan om samen met teams van over de gehele wereld positieve
verandering te creëren en is van plan om de komende vijf jaar meer dan 200 startups te
ondersteunen en te investeren in zijn kerndomeinen door middel van vervolgkapitaal en
ongekende toegang tot de markt. Om dat te kunnen realiseren gaat het een
samenwerkingsverband aan met grote spelers in de respectievelijke industrieën om zo startups
te verbinden met hun eerste klanten en gezamenlijke innovatie te stimuleren.
Over De Hoge Dennen Capital (https://dehogedennencapital.nl)
De Hoge Dennen Capital is een gerespecteerd private-equity familiebedrijf dat investeert in
veelbelovende ondernemingen en buy-outs uit het middensegment. Binnen AgriFood hebben ze
geïnvesteerd in Picnic en De Menken Keuken. De filosofie van De Hoge Dennen Capital is een
perfecte match met Rockstart’s focus op maatschappelijke thema’s, ondernemerschap en
technologie.
Over Vækstfonden (https://vf.dk)
Vækstfonden, het Deense Groeifonds, is een Deens Staatsinvesteringsfonds. Vækstfonden zet
zich in om groei en innovatie bij Deense bedrijven te creëren en om het Deense
kapitaalecosysteem te vergroten.
Vaekstfonden is diep geworteld in het Deense kapitaal- en zakelijke ecosysteem. Via een grote
verscheidenheid aan financiële producten, financiert het jaarlijks meer dan 800 Deense
bedrijven, in alle fases van hun ontwikkeling en in diverse sectoren.

OVER ROCKSTART

Rockstart launched in 2011 in Amsterdam as one of Europe’s first startup accelerators. Today, Rockstart is an
international company that supports and empowers the best startups on their way to success across four
domains: Energy, Health, AgriFood, and Emerging technologies. We provide startups with access to the capital,
market, community, and expertise by connecting them to partners, investors, mentors and the wider Rockstart
network.
Rockstart also creates programs that are customized to boost collaboration between startups and corporates,
driving faster access to co-creation, commercial partnerships, and investment. Rockstart has experience in
designing and executing programs for Maersk, Shell, Dutch Ministry of Health, and many others.

Since its inception, Rockstart has invested in more than 150 startups and supported them in their journey to raise
more than €87 million and hire more than 700 people. Rockstart is an international team of 35+ professionals
dedicated to support and empower startups to become scalable and change their world for the better.
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