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Fintech scale-up Dusk Network schaalt team op
met aanstellen COO & CMO
COO Yvo Rico en CMO Berndt de Wit versterken bedrijf in
groeifase

AMSTERDAM, 18 juli 2022 - Fintech scale-up Dusk Network zit in een groeifase en

heeft aansluitend daarop twee zwaargewichten aan het team toegevoegd. Het

team wordt versterkt door COO Yvo Rico en CMO Berndt de Wit, beiden met

jarenlange ervaring op directieniveau. Met hun aanstelling werkt het bedrijf aan

meer financiële stroomlijning en zichtbaarheid van het merk Dusk Network, de

privacy techniek en de mensen er achter. 

Het aantrekken van senior talent komt op het moment dat het bedrijf een groeispurt maakt;

naast technisch talent is nu het moment om de visie en missie van het bedrijf strategisch uit te

rollen. Yvo Rico heeft als CFO een track record bij verschillende distributie- en techbedrijven en

gaat zich bezighouden met de dagelijkse financiële operatie. Berndt de Wit deed zijn CMO

marketing en content ervaringen op bij verschillende internationale bedrijven, en zal zich

binnen Dusk Network bezig houden met branding, content en marketing.

“Het is een geweldige uitdaging om bij Dusk Network aan de slag te gaan. Bij
bedrijven met innoverende techniek is content marketing extra belangrijk, om
zo bij klanten en eindgebruikers op de radar te blijven en begrijpelijk te maken
wat de innovatie kan verbeteren. Ik kijk enorm uit naar het samenwerken met
een gespecialiseerd team in een belangrijke groeifase”, aldus Berndt de Wit,
CMO.

In tijden waarin veel bedrijven een aannamestop in lassen en ontslagrondes plaatsvinden, is

Dusk Network in april een grote wervingscampagne gestart, waarbij verschillende nieuwe

posities zijn gevuld. Dusk Network wordt deels gezien als crypto-bedrijf vanwege haar eigen

$Dusk token. De crypto-markt is erg volatiel. Toch blijft het bedrijf investeren in mankracht en

groei. 
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OVER DUSK NETWORK

Dusk Network is an open source blockchain for financial applications. Data protection and privacy-preservation
play a major role in Dusk Network, as well as its design for regulatory compliance. The blockchain is eco-friendly,
thanks to its Proof-of-Stake consensus mechanism; a novel and efficient method of reaching agreement on the
current state of the global ledger. Notably, the blockchain supports privacy-friendly smart contracts. Companies
use the Dusk Network to power financial applications, issue tokens, trade and collaborate on a global scale.
Dusk Network is built by a team of experts from Amsterdam, the Netherlands.

“We hebben een sterke financiële positie en zijn minder afhankelijk van de
grillen van de markt. De onzekerheden op de kapitaalmarkten hebben daarom
geen uitwerking op ons als bedrijf. Natuurlijk staan we op scherp, gezien de
hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne en de ontwikkelingen op het gebied van
regelgeving, maar de angst dat een recessie op de markt de groei van Dusk
Network zal beperken is er niet” - zegt Yvo Rico, de kersverse COO van het
bedrijf. Dusk Network presenteert twee keer per jaar een uitgebreid rapport,
inclusief een kijkje in de financiën. Het volgende rapport wordt begin augustus
gepubliceerd. 

Het bedrijf werd in 2018 opgericht en heeft na een langdurige fase van onderzoek en

ontwikkeling in maart voor het eerst een publiek kijkje kunnen geven in de unieke privacy

techniek waar straks financiële applicaties op gebouwd kunnen worden. Inmiddels werken er

zo’n 40 mensen bij het bedrijf. 
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NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE

Dusk Network is een open source blockchain voor financiële toepassingen.

Gegevensbescherming, compliance en privacy-bescherming spelen een grote rol in Dusk

Network, evenals het ontwerp voor naleving van de regelgeving. De blockchain is

milieuvriendelijk, dankzij de onmiddellijke settlement finality en smart contract functionaliteit,

is het eindelijk mogelijk om regulering-compliant financiële toepassingen te bedienen op

blockchain-technologie.
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