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Woestijnbestrijder
heeftprimeurmet
digitalefinanciers
Groasis-directeur PieterHoff ver-
zameldeprijzenmet zijn in 2004
gestarte project om ‘dewoestij-
nen vandewereld tebebossen’
doormiddel van zaailingenen
stekjes in zijn specialeWater-
boxxen. Vanaf 13 juniwil hijmil-
joenenaankapitaal aantrekken
met eenprimeur voorNederland:
dedigitale ‘token’.Met deze ‘eer-
ste digital security offering inNe-
derland’ hooptHoff €5mlnaan
te trekken voorGroasis.Dedirec-
teur geeft tekst enuitleg.
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L A N D B O U W

HerbebosserGroasis verrastmetnie

Vasco van der Boon
Amsterdam

Donderdag13 juniwilHoff ‘metde eer-
ste “digital security offering” inNeder-
land’ miljoenen nieuw kapitaal aan-
trekken voor Groasis.Met zijn adviseur
Adriaan Brouwer van FundMeUp geeft
Hoff Het Financieele Dagblad tekst en
uitleg.

VWat is zo speciaal aanuwdozenen
emmers?
Hoff: ‘Het is niet zomoeilijk eenplas-
tic emmer of kartonnendoos tema-
ken.Maar hoe produceer je een goed-
kope emmer of doos, waarmee je zoet
water uit de lucht kunt oogsten?Water
voor de jongebomendiewe overal in
dewereld in dezeWaterboxxen gaan
planten omde verwoestijning tegen te
gaan?Dat iswatwij kunnen.’

VHoeveelWaterboxxen verkochtu
sinds 2004?
‘Vandeplastic boxhebbenwe sinds
2011 zo’n300.000 exemplaren ver-
kocht, en vandekartonnenbox sinds
vorig jaar oktober 100.000.’

VHoeveel geld kostte dit project tot nu
toe?

‘In totaal €17mln,waarvan€5mlnei-
gengelduit de verkoop vanmijn lelie-
kwekerij.’

V 400.000Waterboxxen voor €17mln?
Dangaf u ruim€42uit per doosof em-
mer.Dat is niet goedkoop.
‘Wehebben indebeginjaren veel tijd
engeldbesteed aandeontwikkeling
vande speciale dozenenemmers.De
kostprijs vandeplastic bak voorde
klant aanhet eind vandeketen isnu
nogmaar $10 en vandekartonnenbak
$2per stuk.Deplastic emmers kun-
nen tienkeerwordenhergebruikt om
eennieuweboom in teplanten,waar-
doordekostenper geplanteboomda-
len tot $1.’

V Watgaat udonderdag13 juni doen?
‘Dan startenwede eerste digital secu-
rity offering inNederland.’

V Dewat?
‘Digital security offering.Dat is een
emissie van elektronische certificaten
vanaandelen. IndeVerenigde Staten is
dit heel snel heel groot geworden.Ons
voorbeeldkan inNederlandeen revo-
lutie indefinanciering vanhetNeder-
landsemidden- enkleinbedrijf bete-
kenen.’

VWatkrijgt iemanddie geld aanGroa-
sis geeft?
Brouwer: ‘Een “token” (eendigitale
deelname, red). Iedereendiemeedoet,
kanophet internetregister zienwiede
anderen zijndie een token vanGroasis
hebbengekregen.De verhandelbaar-
heid vande tokenswordt daarmeeook
groter. En jewordt deel van een com-
munity.Dat is voordedeelnemershet
aantrekkelijke vandezemanier vanfi-
nancieren.
Jewordt deel vandeGroasis-missie.

Dat is heel andersdanmetdie ico-shit-
showvan cryptobeursgangen.’

“
‘Het aantrekkelijke
vande token is dat
je deelwordt van
deGroasis-missie’
Adriaan Brouwer
adviseur van FundMeUp

Brouwer doelt op een recente reeks
omstredenofmislukte ‘initialcoinoffe-
rings’ (ico’s),uitgiftenvanbedachteelek-
tronischemuntenwaarover ook het FD
eerder berichtte.

V Is het een teken van zwaktedatGroa-
sis niet op eennormalemanier kapitaal
aantrekt?
Hoff: ‘Eenbankeist stenenals onder-
pand voor een lening.Wij hebbeneen

project dat volopprijzenwint endoor
hetministerie vanEconomischeZaken
totNationaal Icoon is uitgeroepen.De
waarde vanGroasis is op€75mlnge-
taxeerd,maardebankwil er geengeld
aan lenen.Businessangels zoudende
zeggenschapeisen in ruil voorfinan-
ciering.Datwil ikniet.Het ismijnbe-
drijf.’

V Krijgendeelnemers aandedigital se-

Groasis-directeur PieterHoffwonprijzenmet zijn in
2004 gestarte project om ‘dewoestijnen vandewereld
te bebossen’met zaailingen en stekjes in zijn speciale
Waterboxxen. Nuwil hijmiljoenen aan kapitaal
aantrekkenmet eenprimeur: de digitale ‘token’.

Pieter Hoff (links) en Adriaan
Brouwer (rechts) bij de emmer
en de doos die dewereldmoeten
herbebossen.
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curity offering stemrecht in ruil voor
hungeld?
Hoff: ‘Nee.Het zijn certificaten zonder
stemrecht. Ikbenhier vijftien jaarmee
bezig enwil dit bedrijf graagnalaten
aanmijn zoon.’

Brouwer: ‘Iedereenkanmeedoenmet
eeninlegvan€100tot€250.000,maarals
je iedereenstemrechtgeeft,krijg je frac-
tionalisering in plaats van community-
building.’

V Hoeveel geldwillen jullie ophalen?
Hoff: ‘In totaal ietsminderdan€5mln,
waarvanwedeafgelopen twaalfmaan-
denal €1,2mlnbinnenhebben.Daar-
meeblijvenweonderde grens vanhet
toezicht doordeAutoriteit Financië-
leMarkten, deAFM.Meerhebbenwe
nuniet nodig.’ Enals jenaar de echte
beurs gaat,moet je eenprospectus la-
tenmakendoordure juristen.’

VHoeveel krijgt FundMeUpvoordeze
operatie en viawelkplatformgaat dit
gebeuren?
Brouwer kijktHoff vragendaan: ‘Mag
ikdit vertellen?’

Hoff knikt.
Brouwer: ‘DevastefeevoorFundMeUp

is5%vanhet totaalbedrag(€250.000dus
inditgeval, red).Ditwordtookdeeerste
operatie vanFundMeUp.NXChange le-
vert het digitale handelsplatform.’

V Gaat uooitwinstmaken?
Hoff: ‘Het businessmodel is het uit-
geven van licenties voor deproductie
vanWaterboxxen,waarbijwij eenbe-
dragper boxontvangen.De eerste li-
centiehouderbegint einddit jaar inde
VSmetminimaal 12.500boxxenper
maand.’

“
‘Deelnemers krijgen
geen stemrecht. Ik
benhier vijftien jaar
meebezig’
Pieter Hoff
directeur Groasis

uwefinanciering
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