
                                                 ADDENDUM

Biogreen Invest B.V. heeft na ruim 9 maanden te hebben geadverteerd en reclamecampagnes 
te hebben uitgevoerd nog niet het beoogde resultaat behaald.

Hierdoor is onze Informatiememorandum niet meer up to date. De huidige stand van zaken is 
als volgt:

Er is nog geen € 1.900.000 binnengehaald om de voorgenomen en in het 
informatiememorandum aangegeven activiteiten in hun volledigheid uit te voeren.

Ook is er nog geen Stichting Trustee Obligatiehouders opgericht dus verpanding van de 
aandelen aan de Trustee is nu nog niet aan de orde.

Het in totaal opgehaalde bedrag is op dit moment € 57.500

Het project zal worden voortgezet, maar zal niet worden uitgevoerd in de volledige grootte 
zoals aangegeven in het Informatiememorandum.

Biogreen invest B.V. heeft hierdoor wat strategische veranderingen moeten doorvoeren die nu
afwijken van het Informatiememorandum.

De mogelijkheid om de 14,5 hectare land aan te schaffen is nog aanwezig, maar dat zou een 
onverantwoordelijke beslissing zijn van Biogreen Invest B.V.

Als er wel land is maar er geen geld beschikbaar is voor materiaal, loon voor arbeiders en het 
verdere proces, dan moet er verstandig gehandeld worden.De keus is dan ook gemaakt om op 
een kleinere schaal verder te gaan. 

Biogreen Invest B.V. kan zijn huidige obligatiehouders geruststellen en mededelen dat 
Biogreen Invest B.V. wel beschikt over 3,5 HA-land waar Moringa wordt geplant en geoogst.

Dit land van 3,5 HA wordt gehuurd door Biogreen Invest B.V. voor de komende 20 jaar. 
Biogreen Invest B.V. verwacht nog maximaal € 30.000 nodig te hebben om de 
Moringaplantage in vol ornaat te laten draaien. Op dit moment is er met de opgehaalde gelden
€ 30.000 naar Moeder Natuur gestuurd om het land te bewerken. Inmiddels is er werkende 
waterput geslagen en worden er kassen gebouwd. Eind augustus is de verwachting dat alles 



operationeel zal zijn. Ruim € 20.000 is gebruikt voor marketing en op dit moment is er ook 
positieve saldo op de rekening van Biogreen Invest B.V.

De directeur ontrekt geen salaris uit Biogreen Invest B.V.

Hieruit zullen voldoende inkomsten gecreëerd worden om de huidige en toekomstige 
obligatiehouders conform afspraak de maandelijkse rendementen uit te keren, en zo ook aan 
het einde van de looptijd het ingelegde geld uit te keren.

Voor onze huidige obligatiehouders zal er niets veranderen, dit is puur om u op de hoogte te 
houden van de huidige stand van zaken en de veranderingen die nu niet meer stroken met het 
Informatiememorandum.

Zoals u weet staat Biogreen Invest B.V. niet onder toezicht bij de AFM , maar dat wil niet 
zeggen dat de AFM geen controle uitvoert.

Biogreen Invest B.V. heeft een gesprek gehad met de AFM.
De AFM heeft tekortkomingen in onze informatieverstrekking vastgesteld en om deze reden 
ontvangt u deze addendum. Biogreen Invest B.V. voldoet graag aan de wetgeving en zal deze dan ook
zeer zeker handhaven.
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