nodigt u uit voor

Investeerdersforum
sustainable food & nutrition
woensdag 19 juni 2013
10.00 tot 17.30

Natuurbelevingcentrum De Oostvaardersplassen, Almere-Buiten
Meld u nu aan via info@pulsarnetworkcapital.com
De bijdrage in de kosten die wij voor deze inspirerende dag vragen is 75,- euro (excl. BTW).
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De voedselindustrie van vandaag

De voedselindustrie bepaald voor 65% de wereldeconomie.
De biologische markt in Nederland groeit sneller dan Chinese
economie. De omzet van duurzame voedingsproducten stijgt met
25% naar meer dan € 1 miljard in Nederland en meer dan € 350
miljard wereldwijd. Online food retail in Nederland groeit naar
€7,2 miljard in 2015. Van alle ziekten en aandoeningen bij mensen
is reeds 70% voedingsgerelateerd en bij huisdieren zoals honden
en katten is dit reeds meer dan 80%. De consumentenbehoefte
aan duurzaamheid en transparantie stuwen snelle veranderingen
van de valuechain. Echt gezond voedsel wordt schaarser.
Voedingsbedrijven die ongezonde producten vermarkten
worden steeds vaker geboycot door consumenten en overheden.
Voedselschandalen in binnen- en buitenland volgen elkaar in rap
tempo op. Kortom: de foodmarkt is volop in beweging!
Bedrijven die hun bedrijfsmodel hier niet tijdig op aanpassen,
zullen een zeer onzekere toekomst hebben. Nieuwkomers en
bestaande organisaties die zichzelf opnieuw uitvinden, hebben
echter alle kans om bestaande markten op zijn kop te zetten, om
als eerste nieuwe markten te openen en om genoeg slagkracht
te creëren om gerenommeerde marktleiders links en rechts in te
halen.

Ontmoet de foodbedrijven van de
toekomst

Op woensdag 19 juni 2013 organiseert Pulsar Network Capital
een speciaal investeringsforum om een select aantal sociale
ondernemers voor te stellen aan een select aantal investeerders.
De bijeenkomst is gericht op food-gerelateerde startups/earlystage ventures die voldoen aan strenge criteria m.b.t. sociale- en
duurzame innovatie. Tevens hebben wij enkele MBI en MBO
opportunities die wij met potentiële mede-investeerders kunnen
bespreken.
Met trots durven wij te zeggen dat we bijzondere ondernemers
met nieuwe, haalbare, bewezen concepten hebben ontmoet, die
behoefte hebben aan financiering. Ook hebben wij een aantal
gastsprekers uitgenodigd die een voordracht zullen verzorgen.
Samen met de mensen in je netwerk op een betrokken manier
investeren in een gedreven en veelbelovende sociale ondernemer!
Dat is wat we bij Pulsar Network Capital willen realiseren voor onze
mede-investeerders.

Kortom: de foodmarkt biedt volop groei- en
investeringsmogelijkheden!
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Programma
10.00

Opening door dagvoorzitter Bart van der Meij
Welkomswoord door gastheer van Natuurbelevingcentrum De Oostvaarders
Pitches van onder andere:

Voordrachten van onder andere:

Marie-Anne Zomer

Patrick Driessen

Managing Partner @ Pulsar Network Capital

Niels Dijkman

Duurzame lunch

Sector Banker Food @ ABN Amro Bank

Duurzame ultraverse baby- &
kindervoeding

Ger van der Wal

Duurzame kweek van eetbare insecten

Harm Jan van Dijk

Olivier van der Staal

Oprichter @ Landmarkt & Versmarketeer 2012

Duurzame bedrijfscatering

17.30

Netwerkborrel op unieke locatie midden in de natuur.
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Duurzame locatie: Natuurbelevingcentrum
& Café De Oostvaarders te Almere.
Het natuurbelevingcentrum De Oostvaarders in Almere staat aan
de rand van de Oostvaardersplassen, een uitgestrekt en ongerept
natuurgebied met weidse plassen en ruige graslanden. Vanuit het
duurzame gebouw heeft u een fantastisch uitzicht op een gebied
waar bijzondere vogels voorkomen en edelherten, konikpaarden
en heckrunderen grazen.
Adres: Oostvaardersbosplaats 1, 1336 RZ Almere
Ligging: Almere-Buiten Oost. Vlak bij de kruising van de snelwegen
A6 en A27.
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Introductie Pulsar Network Capital

Pulsar Network Capital is een ondernemende hands-on
participatiemaatschappij gericht op het arrangeren van participaties
in innovatieve duurzame ondernemingen, welke passen binnen de
filosofie en focus van Pulsar Network Capital. Wij zijn onafhankelijk
en investeren voor eigen rekening en risico samen met een select
aantal mede-investeerders.

Investeren in sociale ondernemers en
duurzame innovaties

Pulsar Network Capital richt zich hierbij vooral op sociale
ondernemers en duurzame organisaties die een gezonde focus
hebben op sociale en/of duurzame innovaties met een waardevolle
impact voor de komende generaties. Ons team brengt duurzame
investeerders bijeen en helpt deze organisaties aan nieuwe
financieringsmogelijkheden, een gezond rendement, een duurzame
visie op ondernemen en het ontwikkelen van menselijk potentieel
in hun organisaties. Samen realiseren we een gezond rendement en
versterken we hun positie als schepper van de toekomst!
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Onze filosofie

Pulsar Network Capital participeert alleen in ‘veelbelovende’
ondernemingen met een hoog renderend bedrijfsmodel en een
focus op de creatie van sociale en/of duurzame innovatie(s). Het
criterium ‘veelbelovend’ wordt mede beoordeeld vanuit een sociaal,
economisch, duurzaam, innovatief en milieutechnisch perspectief.
De filosofie van Pulsar Network Capital is mede gebaseerd op het
‘cradle to cradle’ principe. Vanuit deze duurzaamheidsgedachte
is de focus van Pulsar Network Capital gericht op lange termijn
waardecreatie resulterend in de verwezenlijking van de ambitie
van inspirerende sociale ondernemers en duurzame investeerders.
Hierbij zijn kennis, zingeving, intuïtie, maatschappelijke relevantie en
wijsheid bepalende factoren.

Voor meer informatie: www.pulsarnetworkcapital.com
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