PUR VER haalt 2 miljoen euro op om haar productie van wormcompost in Henegouwen te
verdrievoudi gen en nieuwe producten te ontwikkelen
De greentech PUR VER, een model op het vlak van circulaire economie, heeft eind 2018 bij haar
historische aandeelhouders en bij 3 nieuwe fondsen bijna 2 miljoen euro opgehaald. Dit kapitaal
zal dienen om haar productie op te voeren teneinde aan de sterke vraag van de markt voor haar
wormencompost te kunnen beantwoorden alsook om nieuwe producten te ontwikkelen.
PUR VER is ontstaan in de schoot van Gembloux Agro - Bio Tech en vestigde zich in 2013 in Pecq
(Henegouwen). Het bedrijf heeft een unieke technologie ontwikkeld om wormencompost te
produceren, een natuurlijke bodemverbeteraar afkomstig van de verwerking van organisch
materiaal door compostwormen. Door het spijsverteringsproces van de wormen wordt dit
organisch materiaal aanzienlijk verrijkt. De wormencompost die eruit voortkomt is rijk aan
heilzame micro-organismen, aan humus en nutriënten die direct opneembaar zijn door de
planten. Wormencompost vervult de bodem met waardevolle bestanddelen waardoor de
mogelijkheid d tot ontwikkeling van pathogenen wordt gereduceerd.
Agronomische testen hebben wetenschappelijk bewezen dat planten waarbij PUR VER® is gebruikt
een betere ontwikkeling van de wortels, een snellere groei, verhoogde rendementen en een
betere weerstand tegen ziekten vertonen.
De uitstekende wetenschappelijke resultaten worden bevestigd door zowel de bestaande
professionele klanten – bio groentenkwekers, sierteeltbedrijven, stedelijke groendiensten,
greenkeepers, producenten van teelaarde – als particulieren. De hobbytuiniers kunnen PUR
VER® onder andere vinden in tuincentra zoals Oh Green! , Horta, Eurotuin,…
PUR VER is een voorbeeld van circulaire economie: zij haalt lokaal agro- industriële "bijproducten"
op (draf van brouwerijen, koffiedik, groenteresten, … ) om er een bio bodemverbeteraar van te
maken.
Wegens het feit dat zij de sterke marktvraag niet kan beantwoorden, zal PUR VER haar
productiecapaciteit op haar site te Pecq verdrievoudigen. Bovendien is het bedrijf van plan zijn
R&D activiteiten voort te zetten, dit in samenwerking met verschillende universiteiten en
onderzoekscentra. In dat kader zal PUR VER trouwens binnenkort een biostimulerende vloeibare
oplossing met een hoog gehalte aan heilzame micro-organismen op de markt brengen. Als
aanvulling op de "vaste" wormencompost, zal deze oplossing de bestaande klanten het ganse
seizoen door kunnen helpen en tevens nieuwe segmenten kunnen bereiken (wijngaarden,
hydroponie,…).
PUR VER stelt ook belang in toepassingen gebaseerd op de bijzondere eigenschappen van de
compostwormen en van haar wormencompost, zoals het bio-remediëren van verontreinigde
gronden,de concentratie van moleculen met hoge toegevoegde waarde, de coating van
zaaigoed, …

Om haar ambities te realiseren heeft PUR VER onlangs een kapitaalverhoging afgerond van bijna
2 miljoen euro bij haar historische aandeelhouders en 3 nieuwe investeerders.
De historische aandeelhouders zijn onder meer de CEO (Alexandre Meire), business angels zoals
Jean-Pierre Tondreau (ex-Superbois, Voorzitter van de RvB van PUR VER), Guy Van den Broeke
(ex-Lutosa), Didier Dumolin en Wapinvest.
De drie nieuwe fondsen zijn Innovation Fund (scheikunde en levenswetensc happen), SRIW
Environnement (Société Régionale d'lnvestissement de Wallonie) en CFEP (scheikunde, groene
economie en energie transitie).
Alexandre Meire, CEO van PUR VER: "Wij zijn verheugd met de komst van deze drie nieuwe
investeerders, vertrouwd met de groene biotech industrie. Wij zijn overtuigd dat hun ervaring PUR
VER ten goede zal komen om een belangrijke speler te worden in de ontwikkeling en verkoop van
producten die de groei en de bescherming van de planten bevorderen".
François Cornelis, Voorzitter van Innovation Fund: "De producten van PUR VER zijn efficiënt en
duurzaam. Ze bewijzen het potentieel van een goed doordachte circulaire economie. En wij
hebben vertrouwen in de kwaliteit van de ploeg, ondersteund door wetenschappelijke partners en
ervaren commerciële medewerkers”.

About Innovation Fund
Created in February 2015, Innovation Fund invests in innovative startups and companies active in
the field of chemistry and life sciences. The fund has a capital of EUR 28 million, financed for more
than 60% by major companies in the sector, bringing unique industrial support value to the
investment projects. The remaining 40% is held by national and regional investment funds,
universities, banks and individuals. To date, the Innovation Fund has already invested in 21
companies.
For more information about Innovation Fund, please visit: http://www.innovationfund.eu

About SRIWE
Le Groupe S.R.I.W. contribue au développement de l’économie de notre Région en intervenant
financièrement dans les projets de développement d’entreprises wallonnes ou implantées en
Wallonie. Elle participe à leur croissance, aux côtés d’investisseurs privés, via des prêts mais
également des prises de participation. S.R.I.W. ENVIRONNEMENT est la filiale de la S.R.I.W. qui a
pour objet de promouvoir le développement d’entreprises industrielles dans le secteur de
l’environnement.

About CFEP
CFEP est un fonds d’investissements privé actif dans les secteurs Chimie, Économie verte et
Transition Énergétique.

Bijkomende info :
Alexandre Meire, CEO PUR VER SA/NV
+32 (0)474/411.982 am@purver.be www.purver.be

Foto’s beschikbaar via : https://we.tl/t-88ItNe4Yk0
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