reclame

Investeren in de toekomst van
natuurvriendelijke landbouw.
BD Grondbeheer is een onafhankelijke stichting die
met schenkgelden landbouwgrond aankoopt en
leningen op landbouwgrond aflost. De stichting is
één van de initiatiefnemers van Aardpeer, een
beweging die wil zorgen dat boeren een
toekomstbestendig bedrijf kunnen opbouwen.
Met nieuwe investeerders wil Stichting BD
Grondbeheer verworven landbouwgronden
beschikbaar stellen aan agrarische ondernemers die
volgens de missie en visie van Aardpeer opereren en
daarmee een gezonde aarde, gezonde voeding en
een gezonde economie nastreven.
Het doel is om voor maximaal €15 miljoen obligaties
uit te geven. Deze financiering is bedoeld voor
herfinanciering van kortdurende leningen waar al
grond mee is verkregen en aankoop van nieuwe
grond om daarmee de transitie naar
natuurvriendelijke landbouw te versnellen.

Beoogde opbrengst
Totaal €15 miljoen
waarvan €7.9 miljoen
herfinanciering recente
aankopen en €7.1
miljoen nieuwe grond
aankopen.
Prospectus
Het prospectus (zie:
bdgrondbeheer.nl/samen
-voor-grond) met
potentiële risico’s en
voorwaarden van de
obligatielening is
goedgekeurd door de
Autoriteit Financiële
Markten. Deze
goedkeuring van het
prospectus door de AFM
vormt geen aanprijzing
van de aangeboden
obligaties.
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Een gezonde aarde, gezonde
voeding én een gezonde economie.
Hoe werkt het?
U kunt één of meerdere obligaties kopen van
€500 per stuk. Gedurende de looptijd heeft u
recht op rente. Deze bedraagt 0,7% (looptijd 5
jaar) respectievelijk 1,2% (looptijd 10 jaar) per
jaar.
Let op!
Deelnemen aan de obligatielening brengt risico’s
met zich mee. Lees daarom het prospectus goed
om risico’s en voordelen in verband met de
beslissing om in de obligaties te beleggen
volledig te begrijpen. In het prospectus (op
www.bdgrondbeheer.nl/samen-voor-grond)
vindt u alle voorwaarden van de obligatielening.
Contacteer ons
Wilt u contact leggen of heeft u vragen? U kunt
ons e-mailen op info@bdgrondbeheer.nl. Of ga
voor meer informatie naar naar de website
www.bdgrondbeheer.nl.

Obligatie
€500 per stuk,
rente: 0,7% (looptijd 5
jaar) per jaar en 1,2%
(looptijd 10 jaar) per
jaar.
Rendementsprofiel
Een vast financieel
rendement gekoppeld
aan een grote
maatschappelijke
impact.
Andere realiseerbare
waarde-elementen
effect op
bodemkwaliteit
biodiversiteit
landschap
sociale impact
Financiering van gronden
bij de volgende boeren
o.a.:
Biobrass, Zeewolde (FL)
Hoeve Gaastzicht,
Rostergaast (FR)
Boer Brunia, Raerd (FR)

