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Innovatie
komt
veelal van
buitenaf

De 6 transities
• precisie land- en tuinbouw, met een grotere inzet van
precisietechnologie en robotisering.
• Klimaattransitie waarbij fossiele brandstoffen worden vervangen
door duurzame energie, CO2 wordt vastgelegd in grond en
plantopstanden en duurzame energie wordt opgewekt
• Kringlooplandbouw, met weerbare planten en plantsystemen,
gezonde dieren en vermindering van verliezen uit mest.
• Vraaggestuurde ketens, die inspelen op een groeiend
toegevoegde waarde segment.
• Gebiedsgerichte aanpak van bedrijfsoverstijgende problemen
zoals stikstofdepositie, nitraatuitspoeling, oxidatie van
veenweidegebieden en verlies van biodiversiteit.
• Versterkt ondernemerschap, met meer kennisoverdracht naar
en monitoring van prestaties van individuele ondernemers om
ondernemers uit te dagen en te helpen te komen tot betere
individuele prestaties.
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Digitale disruptie verschilt per omvang bedrijf en sector
Er is werk aan de winkel voor de BV Nederland en dus onze klanten
Figuur 1: Mate van digitalisering van het Nederlandse MKB

Figuur 2: Sectoren blijven achter op de digitale transformatie
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“McKinsey” Covid-19 versnelt digitale transformatie met een aantal jaar
“Snelle groeiers” investeren meer in digitalisering, ICT, Product- en proces innovatie, marketing en sociale innovatie “ (ECE)

Innovatieve trends door de gehele F&A waardeketen
F&A Start-up Innovatie
In de loop der jaren heeft de Rabobank contact gemaakt met innovators over de hele wereld en kwam ze de meest baanbrekende
innovaties tegen die van invloed zijn op de toeleveringsketen van F & A, terwijl ze inzicht gaf in de nieuwste innovatietrends.

Land & Tuinbouw

•
•
•
•

Datagedreven
precisielandbouw
Indoor / Vertical
farming
Diergezondheid
Transitie naar
biologische en
regeneratieve
landbouw: minder
gebruik van
antibiotica en
bestrijdingsmiddelen

Verwerking

•
•

•

•

Transparantie in de
supply chain vergroten
Betaalbare en
gemakkelijke
oplossingen voor
voedselveiligheid
Blockchaintoepassingen
Verlaging van
arbeidskosten door
inzet van robotica

•
•
•
•

Verpakking

Transport & Logistiek

Het gebruik van plastic
verminderen
Nieuwe materialen:
biologisch afbreekbaar
en composteerbaar
Biologische verlenging
van de houdbaarheid
Actieve verpakkingen
als toegevoegde
waarde voor het
eindproduct

•

•
•
•

Koelketenoptimalisatie
door gebruik van
data en IoT
Meer e-commerce
Autonome
bezorging op de
laatste kilometer
Toegenomen
gebruik van
robotica voor
bezorging

Retail
•
•
•
•

•

Online marktplaatsen
Brick-and-mortar
verhuist naar online
Verbeterde
voorraadbeheer
Verhogen van de
consumentenervaring
Snel opkomende
nieuwe merken

Consument
•
•
•
•
•

Plantaardige eiwitten
Nieuwe en
wereldwijde
ingrediënten
Functioneel eten en
drinken
Gemak zonder
concessies aan de
gezondheid
Connected keuken

Onze wereldwijde community bedienen met sectorkennis
Met meer dan 3000 startups in onze database hebben we een unieke expertise ontwikkeld in F & A-innovatie, waardoor we een vertrouwde partner zijn om
sectorspecifieke kennis over innovatie te bieden aan onze gemeenschap van investeerders en bedrijven:

Overzicht van de trends binnen de grondgebonden sectoren
Belangrijke trends voor innovatie in de akkerbouw en zuivelindustrie & Nederlandse startups
De sector maakt een tijd door van ongekende innovatie en verandering, veroorzaakt door een groeiend bewustzijn van kwesties met betrekking tot het milieu, de
gezondheid van dieren en het efficiënt gebruik van hulpbronnen.
De boer van de toekomst teelt veerkrachtige gewassen en voert bewerkingen en behandelingen zo nauwkeurig mogelijk uit. Een tekort aan arbeidskrachten is niet
nieuw, maar zeker zo plotseling en groot van omvang, als gevolg van de pandemie, zou de automatisering en digitalisering op de boerderij zeker kunnen versnellen.

Robotica op de Boerderij

Beschrijving van
Innovatie
categorieën
Snapshot of
startups

•

Een van de meest veelbelovende
technologieën die de
landbouwsector transformeren, is
robotica, waarmee het gebrek aan
betrouwbare en geschoolde
arbeidskrachten wordt aangepakt.

•

Veel bedrijven hebben al
gerobotiseerde apparaten voor
het melken en voeren op de markt
gebracht, maar er zijn nog tal van
andere mogelijkheden, zoals
onkruid- en plukrobots en
verpakkingen op de boerderij..

Digitalisering landbouwbedrijven:
(Iot)
•
Door middel van sensoren op het
gebied van bodem- en
plantgezondheid kunnen boeren
de opbrengst van planten
verbeteren door input op een
nauwkeurige en kosteneffectieve
aan te brengen
•
Drones of onbemande
antennesystemen (UAV's) worden
vaak gebruikt als monitoring- en
detectietechnologie.

Monitoren van Vee & Diergezondheid

•

Meer te weten komen over
hoeveel melk een koe produceert,
wanneer ze zal bevallen en hoe
vaak ze ziekteverschijnselen
vertoont, kan een boer helpen bij
het runnen van zijn bedrijf.

•

Technologieën in deze categorie
zijn vaak afhankelijk van een type
sensor of wearable die aan de koe
of aan een deel van de
productielijn is bevestigd om
talloze datapunten te verzamelen

Alternatieve landbouwproducten en
gewasbescherming
•
Een groeiende lijst van startups is
actief in het creëren van
inputproducten voor gewassen
gebaseerd op biologie in plaats
van op chemicaliën,met als doel
verbetering van de productiviteit
en duurzaamheid van de
landbouw sector

•

Boeren voeren uit
chemicaliënvrije processen door
natuurlijke herbicideverbindingen
en elektriciteit.

Overzicht van de trends binnen de Tuinbouwsector
Belangrijke trends voor innovatie in de tuinbouw sector & Nederlandse startups
Over 30 jaar zullen er 9 miljard mensen op de planeet leven, waardoor de vraag naar voedsel met minstens 60% zal stijgen. Tuinbouwbedrijven zijn een
veelbelovende oplossing om de productie van verse groenten en fruit duurzaam te intensiveren. De tuinbouwsector staat onder druk door stijgende inputkosten,
veranderende omstandigheden, arbeidsuitdagingen en een veranderende vraag.

Beschrijving van
Innovatie
categorieën

Robotica
•
Robotica is een veelbelovende
opkomende technologie voor de
tuinbouwsector, vooral nu telers
worstelen met stijgende arbeidsen energiekosten en dalende
winstgevendheid
•

Snapshot of
startups

Mechanische gereedschappen
voor het oogsten verhogen de
efficiëntie van het verzamelen en
transporteren en verminderen de
afhankelijkheid van boeren van
handarbeid

Digitalisering Tuinbouw
Gewasmonitoring / management:
•
Door bodem- en plantgezondheid
te monitoren via realtime
sensoren kunnen boeren de
gewasgroei verbeteren door input,
zoals kunstmest en water, op een
precieze manier toe te passen
•

IoT in kassen ondersteunt de groei
van groenten en fruit in een
gecontroleerde omgeving en
maakt monitoring op afstand van
kritische parameters in de groei
van gewassen mogelijk

Vertical/Indoor farming
•
Verticale landbouw heeft veel
voordelen Bestrijdingsmiddelen
zijn niet nodig omdat het in een
volledig gecontroleerde omgeving
wordt geteeld en het gebruik van
water en andere hulpbronnen,
zoals meststoffen, is zeer efficiënt
en nauwkeurig
•

Door gebruik te maken van
nieuwe technologie is het mogelijk
om overal ter wereld gewassen
dicht bij de consument te telen

Voedsel verspilling:
Nieuwe verpakking / verlenging
houdbaarheid
•
Duurzame verpakkingsinnovaties
in vorm en materiaal maken
doorvoer kosteneffectiever en
duurzamer
•

Bio-plastic verpakkingen zijn
baanbrekende oplossingen die
qua kosten vergelijkbaar zijn en
die minder impact hebben op het
milieu

Overzicht van de trends binnen de Intensieve sectoren
Belangrijke trends voor innovatie in de intensieve sectoren & Nederlandse startups
Technologie kan het dierenwelzijn en de productie per dier verbeteren. Sensoren en andere technologieën zorgen voor meer gepersonaliseerde zorg per individueel
dier en stellen boeren in staat om de output per dier te optimaliseren. Nieuwe bronnen van dierlijk eiwit ontstaan ook door het houden en kweken van insecten

Beschrijving van
Innovatie
categorieën
Snapshot of
startups

Diergezondheid:
Ziektedetectie en -preventie
•
Boeren staan onder druk om het
antibiotica- en hormoongebruik
bij dier gezondheid te
verminderen.
•

•

Biotech-oplossingen omvatten
natuurlijk verkregen probiotica,
waardoor de algehele
melkproductie toeneemt.
Volwaardige toevoegingen aan
diervoeder, zoals algen,
versterken de immuniteit en
verhogen de opbrengs

Is een ontwikkelaar van een AItechnologische oplossing om de
temperatuur en bewegingspatronen
van dieren te bewaken om hun
stressstatus te detecteren en de
gezondheid van dieren te waarborgen

Genbewerking en geavanceerde
veredeling
•
Gen-editing wordt uitgevoerd op
dieren om hun gezondheid en
welzijn te verbeteren door de
behoefte aan bepaalde
handelingen, zoals castratie, te
verminderen en het gebruik van
antibiotica te verminderen
•

Geavanceerde fokpraktijken
worden gebruikt om bijvoorbeeld
vee te produceren dat bestand is
tegen warmere klimaten

In Ovo is een leverancier van een
technologie voor geslachtsbepaling die
bedoeld is om de eieren goed te begrijpen,
waardoor broederijen betrouwbaar
kunnen voorspellen of een mannelijk of
vrouwelijk kuiken zal uitkomen.

Monitoring van Vee
•
Veeteeltmonitoring wordt
gebruikt om real-time
omgevingsomstandigheden van
stallen en transport te detecteren
en te bewaken

Insect farming
•
Duurzaam voedsel produceren en
voedselverspilling verminderen is
precies wat
insectenkweekbedrijven proberen
te bereiken

•

•

Technologieën in deze categorie
zijn vaak afhankelijk van een soort
sensor die aan het dier of aan een
deel van de productielijn is
bevestigd om de boer in staat te
stellen datagestuurde beslissingen
te nemen

Serket is een ontwikkelaar van
herkenningssoftware die bedoeld is om
boeren te helpen hun varkens individueel
en automatisch te volgen en te volgen
met elke camera.

Er is ook potentieel voor deze
nieuwe vorm van landbouw.
Traditionele agrarische
ondernemers kunnen in de
toekomst insecten kweken op
oude boerderijen.

Overzicht van de trends binnen de Food sector
Belangrijke trends voor innovatie in de food sectoren & Nederlandse startups
Consumenten zoeken gezondheidsvoordelen in producten die ze regelmatig gebruiken. De pandemie heeft ook de trend versneld om diervrije producten en
plantaardige alternatieven te kopen omdat de bewustwording bij de consument groter is geworden. Bedrijven over de hele wereld doen hun best om
voedselverspilling te elimineren. Startups die waardevolle oplossingen bieden om voedselverlies te beperken, zijn goed geplaatst om de pandemische storm te
doorstaan.

Beschrijving van
Innovatie
categorieën

“Nieuwe” eiwitten
•
Door de toegenomen milieudruk
en veranderende
gezondheidsbelangen zijn
alternatieve eiwitten het
afgelopen decennium over de
drempel naar reguliere acceptatie
geduwd, zoals soja, kikkererwten,
jackfruit en krekels
•

Snapshot of
startups

Een technologie die ook snel in
ontwikkeling is, is kweekvlees,
waarbij eiwit wordt gekweekt uit
dierlijke cellen die zijn verkregen
zonder te slachten

Functionele / natuurlijke
ingrediënten en gepersonaliseerd
eten . Categorieën van innovatie:
•

Voedselingrediënten met een
klinisch bewezen positieve invloed
op de menselijke gezondheid.

•

Andere natuurlijke suikers door
upcycling uit afvalstromen

•

Natuurlijke voeding op basis van
plantaardig eiwit,

Gezond voedsel/Snacks
•
Potentiële lichtpuntjes zijn
producten met aanzienlijke
gezondheids- en
immuniteitsvoordelen die
minimale verandering van
consumentengedrag vereisen,
zoals verbeterde/gezonde dranken
(thee, koffie en wellness-shots) en
verrijkte snacks (repen, zoute
snacks)
•

Natuurlijke plantaardige
ingrediënten en zoetstof gemaakt
van upcycled fruit en groenten

Voedselverspilling
•
We zien veel startups die
algoritmen voor machine learning
of AI-gestuurde technologieën
hebben ontwikkeld waarmee
retailers de versheid kunnen
volgen en voedselverliezen in de
waardeketen kunnen verminderen
•

Oplossingen waarbij grote
reststromen kunnen worden
upcycled tot veilige, smakelijke,
gezonde nieuwe producten en
ingrediënten, zullen ook aan
kracht winnen

Het innovatie
ecosysteem in
F&A Nederland

.

Startups zijn vaak de driver van innovatie
En focussen zich steeds meer op het boerenerf & de keten

F&A Innovatie ecosysteem Nederland
Samen sterker

Venture capital
Competities/
challenges

Conferenties
Startup
programma’s
Universiteiten

Propositie
Rabobank
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Waarom de focus op Startups & Scale-ups?
Onze missie: Growing a better world together

Ondernemerschap
Ondernemers helpen
groeien in iedere
levensfase

1

2

3

4

Belangrijke driver
achter innovatie en
verandering

Strategische waarde
Rabobank

Strategische waarde
voor andere
klantsegmenten

Commerciële
upside

Startup & Scale-up Team
16 personen

Groningen/Drenthe

Hubs
Startup & Scale-up bankers
werken in de basis vanuit de
hubs.

Friesland
Overijssel-Gelderland Noord
Amsterdam

Twente-Achterhoek

Enschede

Gelderland-Zuid
Utrecht

Utrecht

Verdeling kringen
Op basis van marktpotentie
worden één of meerdere
kringen bediend vanuit de hub.

Delft

Groot-Amsterdam
Noord-Holland Noord

Rotterdam

Oost-Brabant
Limburg
Midden-Brabant
Zuidwest Nederland
Zuid Holland
Leiden Haaglanden

Eindhoven

Sectorfocus
Er zijn 2 Startup & Scale-up bankers
met sectorfocus (F&A en Health) zij
werken vanuit de hubs Utrecht en
Rotterdam en staan opgesteld voor
alle kringen.

De mogelijkheden voor innovatieve F&A bedrijven
In elke fase van de levencyclus een oplossing
growth capital

venture debt & scale-up financing

senior debt

Indicative lifecycle of an emerging growth company
Series A, B, C…..
equity raising

Sales
EBITDA

Rabo Innovation
Loan
Launch!
Informal/seed capital

Spotting the
opportunities

Validation phase

Structured early stage (asset
based) financing and working
capital solutions
supported by unique
business model and
strong shareholder base

traditional bank
financing
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Propositie Rabobank
(brede) financieringspropositie
Rabo Growth Capital

€15M
Rabo Ventures
Rabo Fund & Co (e.g. Shift, Borski, Innovation Industries)
BMKB(-C)

€2M

Rabo Foundation
IBSK Loan
EIF

Money meets ideas

€500K

Asset based finance

Rabo Sustainability Award
Stimuleringskapitaal

€100K
Rabo innovation Loan

Validation
(Pre-stage startup)

Early stage startup

Later stage startup

Scale-up

Problem-solution fit

Product-market fit

Business model fit

Organization

Product

Prototype

Minimum Viable Product

First generation

Product replication

Market

Discovery

Pilots

Customers

Markets

€0

€0 – 200K

€200K – 1M

> €1M

Focus

Revenue

Sector agnostic

Sector inagnostic

Mature

Turnaround
or decline

Appendix

Rabo Innovatie Lening (“RIL”)
Ondersteuning voor ondernemingen in een vroege fase
De RIL is bedoeld voor in Nederland gevestigde bv’s die (nog) niet in aanmerking komen voor een bancaire lening of
lease omdat er nog geen bewezen resultaten zijn en er nog geen omzet (verkoop) is.

Omvang

•
•

EUR 20m per jaar
Leningbedragen tussen EUR 25.000 en EUR 150.000

Type

•
•
•
•
•

Looptijd van 7 jaar
Vaste jaarlijkse rente van 7,5%
Aflossingsvrije periode van eerste twee jaar (geen inwisseling)
Geen afsluitfee
Achtergesteld & geen zekerheden

Inzet

De RIL is voor innovatieve ondernemingen die bezig zijn met ontwikkelingen op het
gebied van:
• Digitalisering
• Duurzaamheid
• Viltaliteit

Profiel

•
•
•

Geografie

Innovation Fund Rabobank (IFR)
Om innovatie en
duurzaamheid in Nederland
te stimuleren (met 7 IFRcommissies)

Jaarlijks trekt de Rabobank
EUR 20mio uit voor het
toekennen van RIL's aan
innovatief en / of duurzaam
ondernemen

Tijdens hun idee /
planningsfase (seed-fase)
of proof-of-concept-fase

Bedrijven die een RIL hebben ontvangen

•

Er is sprake van een besloten vennootschap (BV) (niet in oprichting)
Alle bestuurders van de onderneming zijn 18 jaar of ouder
Er zijn geen zakelijke leningen of leaseproducten bij Rabobank of andere
professionele financier voordat de RIL wordt verstrekt
Voor bestaande en nieuwe klanten van Rabobank

•

Nederland

1

2

3

4

Dien de vereiste
informatie in bij IFR

Binnen 10 werkdagen
geïnformeerd of u
aanvraag in
behandeling wordt
genomen

Pitch voor IFR
Committee

Besluit binnen 3 dagen
na pitch

Fase

•

(Pre)seed

Samenwerking

•

Beschikbaarheid van groot netwerk binnen Rabobank met toegang tot
sectorkennis binnen Nederland en een globaal F&A netwerk.

www.rabobank.nl/innovatielening

How does it work?

Rabo Corporate Investments
Rabo Corporate Investments verschaft eigen vermogen gedurende de levenscyclus van bedrijven, met een toewijzing van EUR
2,2 miljard. We investeren in internationale startups, scale-ups en gevestigde bedrijven, zowel direct als via fondsen

Direct
Investments

Start-ups

Scale-ups & Gevestigde bedrijven

RABO VENTURES

RABO GROWTH CAPITAL

Investment solutions

Investment solutions

Minority equity / equity-like

Minority & Majority equity / Mezzanine

Geographic focus

Examples of portfolio companies

Geographic focus

Examples of portfolio companies

CO-INVESTMENTS
Investment solutions

Geographic focus

Minority equity alongside lead sponsors

Examples of funds & co-investments

FUND INVESTMENTS

Fund
Investments

Investment solutions
Fund (LP) commitments

Geographic focus

SHIFT Invest
How can we help?
SHIFT Invest is een impactfonds met een focus op Nederlandse bedrijven. Wij bieden naast kennis en een breed netwerk durfkapitaal via onze partners en
portfoliobedrijven. Met deze mix ondersteunt SHIFT Invest ambitieuze ondernemers op hun reis naar succes.

Characteristics

Portfolio

Size

•

Gesteund door Rabobank, Wageningen UR, WNF, TU Delft. Menzis en Topfonds Gelderland.
Investering per bedrijf EUR 0,2-4 miljoen

Type

•
•
•

Investeer als hoofdinvesteerder en sta open voor co-investeringen
Regelmatige interactie met management door strategische ondersteuning
SHIFT Invest verstrekt ook startkapitaal tot 250.000 euro aan veelbelovende start-ups

Sectors

•
•

Smart Food & Ag
Groene / BIO-gebaseerde technologie

Profile

•
•
•
•
•

Sterk management met ambitieuze groeiambities
Een gevalideerde en bewezen innovatie
Mogelijkheid om het marktpotentieel aan te tonen
Duidelijke meerwaarde door SHIFT Invest en partners mogelijk
Een gefundeerde impactcase

Geography

•

Sterke link met Nederland

Stage

•

Seed, vroege en groei fase

•
•

Slimme materialmen
Circulaire economie

Contact us
Laan van Kronenburg 14, 1183 AS Amstelveen; +31 203 032 071
info@shiftinvest.com

Cooperation

•

> 10 jaar ervaring met het opschalen van innovatieve bedrijven. Ondernemers actief ondersteunen
met behulp van waardevolle sectorkennis en netwerk

Anterra Capital
Wereldwijde focus op snel groeiende F&Agtech bedrijven
Bij Anterra Capital geloven we dat we innovatie nodig hebben om de manier waarop we voedsel produceren, verplaatsen en consumeren te transformeren.
Aangezien we hebben gezien dat digitale en biotechnologieën andere industrieën een nieuwe vorm hebben gegeven, denken we dat de voedingsindustrie de
volgende is. We ondersteunen technologiegedreven bedrijven die actief zijn in de hele voedselvoorzieningsketen.

Characteristics

Portfolio

Size

•
•

Fonds van USD 200 miljoen gesteund door Rabobank en Fidelity / Eight Roads
Investering van 3-30 miljoen USD per bedrijf

Type

•
•
•
•

Aanzienlijke minderheidspositie
Actief in de raden van bestuur van portefeuillebedrijven
Samenwerken met managementteams om blijvende waarde op te bouwen
Maak gebruik van netwerk en expertise om strategisch te helpen

Sectors

•

Elke sector in de voedselvoorzieningsketen waar start-ups gebruikmaken van digitale en
biotechnologieën

Profile

•
•
•
•

Hightechbedrijven met een zekere mate van eigen knowhow
Waar we geloven dat Anterra een betekenisvol verschil kan maken
Het bedrijf zou idealiter een bewezen product moeten hebben bij eerste betalende klanten
A-klasse team dat snel wil en kan draaien

Geography

•

Wereldwijd met focus op Europa en Noord-Amerika

Stage

•
•

Groei
Series A/B/C

•

10 jaar ervaring in het overbruggen van vakkennis en een uitgebreid voedsel- en landbouwnetwerk
met specialisten van buitenaf

Cooperation

Contact us
NL: Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam; +31 202 051 034
USA: 201 Washington Street, Boston; +1 716 226 1718
office@anterracapital.com/www.anterracapital.com

Marktdynamiek Robotica
Marktdynamiek en pijnpunten in de industrie ondersteunen de hoge groei in de Agri Roboticsmarkt
Verschillende factoren die leiden tot ...

Markt
dynamiek

• Grote marktkans: de wereldwijde markt voor landbouwrobots bereikte in 2020
een waarde van USD 7,4 miljard
• Naar verwachting zal tegen 2025 een waarde van 20,6 miljard dollar bereiken
• Het segment veldgewassen heeft de hoogste CAGR> 20%

.. High forecasted growth

22.8%

> 75%

Verwachte CAGR 20202025

van de Britse fruittelers
die hun productie
terugschroeven
vanwege een tekort aan
arbeidskrachten

30%

• Arbeidsgebrek gemiddeld c. 30% van de vraag in Europa en de VS (DEFRA)

Ondersteu
nende
trends

•
•
•

•

Pijnpunten
F&A
sectore

•
•
•
•

Verspilling beperken: 30% van al het gewas dat bij de oogst wordt verspild,
tot 75% voor sommige telers
Gegevensverzameling: verhoog de operationele efficiëntie
Overheden die initiatieven ondersteunen om arbeidsintensieve taken te
vervangen (GRAPE en MARS)

Toenemende arbeidsuitdagingen
Kwaliteit en consistentie kiezen
Regelgevende en ESG-druk om chemicaliën te verminderen
Hygiëne en voedselveiligheid
Noodzaak om marges te optimaliseren en verspilling te verminderen

tekort aan
arbeidskrachten in de VS.

Agri Robotics Marktwaarde ($) 2017-2025

Americas

Europe
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Important notice

This presentation has been prepared exclusively for the benefit and internal use of Innovation Industries and does not carry any right of publication or disclosure other
than to the Company. Neither this presentation nor any of its contents may be used for any other purpose without the prior written consent of the Coöperatieve
Rabobank U.A. (“Rabobank”).
The information in this presentation reflects prevailing market conditions and our judgement as of this date, all of which may be subject to change. This presentation is
based on public information. The information and opinions contained in this document have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable, but no
representation or warranty, express or implied is made as to their accuracy, completeness or correctness. The information and opinions contained in this document are
wholly indicative and for discussion purposes only. No rights may be derived from any potential offers, transactions, commercial ideas et cetera contained in this
presentation. This document contains marketing material. This presentation does not constitute an offer or invitation. This document shall not form the basis of or be
relied upon in connection with any contract or commitment whatsoever.
As an authorized credit institution, Rabobank is allowed to provide the investment services, investment activities and ancillary services as described in Directive
2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments (“MiFID II”). Unless we expressly agree with you we will
not provide you with an investment service or ancillary service. When Rabobank provides an investment service or ancillary service to you, Rabobank is subject to the
applicable and relevant rules laid down in MiFID II as implemented under Dutch Law and Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council
of 15 May 2014 on markets in financial instruments (“MiFIR”), as such are amended from time to time. For further details we refer to our website
https://www.rabobank.com/en/products-and-solutions/regulations/mifid-2/index.html

