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ROCKSTART AGRIFOOD SLUIT
UITEINDELIJK OP € 22+ MLN
MET DE DEELNAME VAN ZIJN BESTAANDE LP'S ZOALS VÆKSTFONDEN
EN DE NIEUWE MONDIALE INVESTEERDERS OVERTREFT ROCKSTART
AGRIFOOD ZIJN UITEINDELIJKE STREEFCIJFER

Het fonds sloot af op € 22+ miljoen, waarmee het zijn oorspronkelijke doelstelling

overschrijdt, waardoor Rockstart verder kan investeren in de beste startups op het gebied van

agtech en foodtech en kan blijven investeren in zijn AgriFood- bedrijvenportefeuille tot serie

B. 

Rockstart en Vaekstfonden streven naar de ontwikkeling van een raamwerk voor rapportage

inzake impactstatistieken terwijl ze trouw blijven aan de overtuiging dat commercieel

levensvatbare bedrijven het meeste potentieel hebben wat betreft een blijvende positieve

impact.

Rockstart AgriFood heeft sinds de lancering in medio 2019 geïnvesteerd in 20 startups

waarmee het fonds een van de meest actieve AgriFood-investeerders ter wereld is. 

Amsterdam, 2 mei 2021: Rockstart, de mondiale accelerator-VC kondigt de totstandkoming van

zijn AgriFood-fonds van € 22 miljoen aan, met de deelname van Vaekstfonden's Green Future

Fund, naast verschillende bestaande en nieuwe informele investeerders waaronder oude

Rockstart-investeerders Marcel Beemsterboer, Jasper de Rooij, Hans Maltha, en nieuwe

investeerders: Joke Pronk en de mondiale zuivelcoöperatie Arla Foods. De € 22+ miljoen

overschrijdt de oorspronkelijke doelstelling en stelt Rockstart in staat om verder te investeren

in de beste Agritech- en Foodtech-startups en om mede te investeren in zijn AgriFood-

bedrijvenportefeuille tot serie B.

⏲

https://rockstart.pr.co/


Rockstart financiert de transformatie naar een regeneratieve en duurzame toekomst door de

oprichters van startups in staat te stellen positieve verandering op wereldwijde schaal te

stimuleren met betrekking tot drie domeinen: AgriFood, Energie en Opkomende

Technologieën. Rockstart AgriFood ondersteunt impactvolle en schaalbare oplossingen die

worden geleid door gepassioneerde oprichters van startups, waarbij gebruik wordt gemaakt van

opkomende technologieën en nieuwe bedrijfsmodellen die het voedselvoorzieningssysteem van

bodem tot darmen verbeteren. Rockstart AgriFood heeft sinds de lancering medio 2019

geïnvesteerd in 20 startups, waardoor het fonds een van de meest actieve AgriFood-

investeerders ter wereld is. De bedrijven van de Rockstart AgriFood-portefeuille in 2020

hebben momenteel een percentage van vervolgfinanciering van meer dan 70%, en de huidige

portefeuille met 20 startups vanaf 2019 heeft in totaal meer dan € 10 miljoen opgehaald. Sinds

de oprichting in 2011 heeft Rockstart geïnvesteerd in meer dan 250 startups en de

alumniwaarde tot nu toe is € 1/2 miljard.

“Rockstart heeft een missie om de beste oprichters van startups in staat te
stellen de wereld ten goede te veranderen. Startups staan  bij ons  altijd
centraal. Het is onze passie om routes en kansen te creëren voor
getalenteerde oprichters van startups, wat we doen met ons domeingerichte
fonds en ecosysteem. Met het AgriFood-fonds zijn we een nieuw hoofdstuk
begonnen wat betreft het empowerment van doelgerichte oprichters van
startups waarin we op de lange termijn investeren.” 
— Rune Theill, CEO en medeoprichter van Rockstart.

“Onze mondiale voedselindustrie moet nu aan de slag met de al lange tijd
noodzakelijke overgang naar een duurzamere en regeneratieve praktijk. Het
feit dat marktleiders, zoals Arla, Vaekstfonden en vele anderen, hun
vertrouwen stellen in Rockstart door verder te investeren in ons AgriFood-
fonds, maakt ons nog optimistischer en zekerder dat we onze missie kunnen
waarmaken - doelgerichte oprichters van startups in staat stellen om positieve
veranderingen te stimuleren op een mondiale schaal.” 
— Mark Durno, Managing Partner AgriFood bij Rockstart.

Gezamenlijk investeren met sterke partners



Het nieuw opgehaalde kapitaal van Rockstart AgriFood, dat zijn oorspronkelijke doelstelling

heeft overtroffen, maakt de groeiende AgriFood-ruimte goed zichtbaar, maar laat ook zien dat

Rockstart kan presteren met investeringen die in een vroeg stadium zijn gedaan, aangezien

zowel bestaande als nieuwe investeerders hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het

fonds.

Vaekstfonden, het Deense Groeifonds, is de hoeksteeninvesteerder van Rockstart AgriFood en

ondersteunt het fonds al van voor de eerste totstandkoming in 2019. De extra inzet van

Vaekstfonden komt van hun Green Future Fund. De ambitie is dat Rockstart en Vaekstfonden

samen een raamwerk gaan ontwikkelen voor rapportage inzake impactstatistieken terwijl ze

trouw blijven aan de overtuiging dat commercieel levensvatbare bedrijven het meeste potentieel

hebben om een blijvende positieve impact te hebben.

“Bij Vaekstfonden willen we de duurzame bedrijven van de toekomst
ondersteunen en helpen zich te ontwikkelen. Vækstfonden ondersteunde de
oprichting van Rockstart AgriFood met onze investering in het voorjaar van
2019, waardoor ze een kantoor in Kopenhagen konden openen. Rockstart
heeft de afgelopen twee jaar bewezen dat ze een sleutelrol spelen bij het
ontwikkelen van duurzame voedingsbedrijven die het potentieel hebben om de
voedings- en landbouwsector te transformeren. We zijn erg blij dat ook Arla
ervoor heeft gekozen om mee te doen aan deze ronde. Dat we zo'n sterke
speler in de groep investeerders hebben biedt veel mogelijkheden, en we zien
er dan ook naar uit om samen te werken aan een duurzamere toekomst.”
— Mikkel Hesselgren, Senior Vice President, Equity, Vaekstfonden

Arla Foods is een van de nieuwkomers in de groep investeerders van Rockstart. Arla Foods

heeft besloten om bij te dragen aan Rockstart AgriFood om zijn innovatie-ecosysteem verder uit

te breiden.



“Bij Arla Foods hanteren we de ambitieuze klimaatdoelstelling om onze CO2-
uitstoot in 2030 met 30% te hebben verminderd en om rond 2050 op netto-nul
uit te komen, terwijl we consumenten over de hele wereld blijven voorzien van
voedzame kwaliteitsproducten. Om een krachtige bijdrage te leveren aan een
toekomstbestendig en duurzaam voedselvoorzieningssysteem vertrouwen we
op samenwerking met startups en andere externe partners om nieuwe
oplossingen te kunnen bieden voor ons innovatie-ecosysteem. Via startups
krijgen we toegang tot technologieën en kennis buiten ons eigen vakgebied, en
we zien reikhalzend uit naar waar het ons zal brengen.”
— Lars Dalsgaard, Senior Vice President Product and Innovation

De informele investeerders, die ook hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het fonds,

zijn bestaande Rockstart-investeerders met een sterke positie in de investeringswereld die

nogmaals het goede trackrecord van Rockstart bevestigen.

Investeren in startups voor een herstellende en duurzame toekomst

Met als doel om mondiaal een positieve impact te bewerkstelligen ondersteunen Rockstart en

zijn fondsen ook actief de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals:

SDG's) van de VN. Bovendien sluit het bedrijf ook aan bij de strategische langetermijnvisie van

de Europese Unie voor 2050 met zijn reeks uitdagende trajecten voor de overgang naar

klimaatneutraliteit. 

Deze doelen en visies vormen de basis voor Rockstart's mondiale strategische aanpak voor de

komende jaren. Het AgriFood-fonds richt zich op zeven duurzame ontwikkelingsdoelen van de

VN: geen honger, goede gezondheid en welzijn, schoon water en sanitaire voorzieningen,

verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie, leven onder water en niet in de laatste

plaats leven op het land.

Het AgriFood-fonds is het eerste fonds van Rockstart dat in 2019 werd gelanceerd. Het tweede

fonds werd gelanceerd in oktober 2020 en is gewijd aan investeringen in energie-startups.

Rockstart AgriFood is van plan om de komende maanden nieuwe investeringen te doen in

veelbelovende startups, en in het bijzonder startups met de volgende thema's: Regeneratieve &

Toekomstbestendige Productie, Verantwoorde & Circulaire Processen en Distributie, en

Kwantificeerbare Voedselconsumptie.



OVER ROCKSTART

Rockstart is a global accelerator-VC that empowers purpose-driven founders on their way to success across
three domains: Energy, AgriFood, and Emerging Technologies. Since its inception in 2011, Rockstart has
invested in more than 250 startups and its alumni value to date is €1/2bn. Rockstart is an international team of
+35 professionals dedicated to empowering purpose-driven founders to become scalable and change the world
for the better. Rockstart has notable exits such as Wercker, Bouw7, iClinic and in 2021 3D Hubs and Brincr. The
company has offices in Amsterdam, The Netherlands, Copenhagen, Denmark and Bogota, Colombia.
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