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Investering voor start-up met duurzame notitieboeken
Paper On The Rocks en Pymwymic slaan handen ineen

Amersfoort, 17 oktober 2018 – Luxe stationery merk
Paper On The Rocks slaat de handen ineen met
gevestigde impact investeerders, om de papiermarkt te
verduurzamen. Door middel van een durfkapitaal
investering kan het Amersfoortse bedrijf, dat eerder dit
jaar al de MKB Export Award won, een nog groter
publiek bereiken met hun boomvrije notitieboeken.
Een gezonde papierindustrie
Anne Pleun van Eijsden (30), oprichter van Paper On The
Rocks, is verheugd over de samenwerking met impact
investeerders Pymwymic en een Italiaanse angelinvesteerder. “Het is mijn doel om de papierindustrie te
veranderen. Door een sterk duurzaam alternatief te
bieden op de stationery markt, wereldwijd, kunnen we
een positieve verandering teweegbrengen. Dat twee
partijen zich nu aansluiten en in diezelfde missie
geloven, is fantastisch. We kunnen ons nu volledig
focussen op het maken van mooie producten én een
grote impact.”
Duurzame notitieboeken zijn populair
“Wij hebben ambitieuze plannen waaronder de
lancering van nieuwe producten,” vertelt Van
Eijsden. “In de laatste jaren hebben we het Rockbook,
gemaakt van cradle-to-cradle steenpapier, succesvol op
de Nederlandse markt uitgebracht. Nu zijn we klaar om
het product ook in het buitenland aan te bieden. We
zien bijvoorbeeld in sommige landen dat er behoefte is
aan een alternatief voor normale pulppapieren
notitieboeken. In landen waar water schaars is of daar
waar monoculturen het ecosysteem zwaar beschadigd
hebben. Daarnaast gaan we ons actiever bezighouden
met herbebossingsprojecten.”
Alles voor de missie
Om deze missie uit te dragen was het bedrijf op zoek
naar toegewijde investeerders die hetzelfde ideaal
delen - impact maken. Met 25 jaar aan ervaring is
Pymwymic (Put your money where your meaning is
community) een van Europa’s oudste organisaties voor
impactinvesteerders. Sinds de oprichting in 1994
investeerden de leden van Pymwymic al meer dan 50
miljoen euro in 60 verschillende bedrijven. Een ander
Nederlands bedrijf in het portfolio van Pymwymic is
Fairphone – een mede B-Corporation. “Wij zijn trots dat
we een ambitieuze ondernemer als Anne Pleun kunnen
ondersteunen. Paper On The Rocks heeft de potentie
een sterk commercieel succes te worden én de
papierindustrie wakker te schudden,” zegt Rogier
Pieterse, Managing Director van Pymwymic.
Investeringen in vrouwelijke ondernemers
Na recente berichtgeving over het kleine aantal
durfkapitaalinvesteringen in startups met vrouwelijke
oprichters willen Paper On The Rocks en Pymwymic
stappen zetten om deze trend te keren. “Ik ben blij dat
we blijkbaar tegen de trend in zijn gegaan. Zo laten we
zien dat investeringen in vrouwelijke ondernemers
kunnen, en moeten, gebeuren,” zegt Van Eijsden. “Wij
hopen dat Anne Pleun een inspiratiebron zal zijn voor
vrouwelijke
ondernemers
met
een
duurzame
onderneming, om naar ons komen voor een
investering,” voegt Pieterse daar aan toe.
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Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie):
Over Paper On the Rocks
Anne Pleun van Eijsden (30) startte in 2015 het bedrijf
Paper On the Rocks, dat luxe notitieboeken maakt van
duurzame papiersoorten. Anne Pleun heeft een
achtergrond in Geschiedenis (non-violent revolutions)
en Rechten (Internationaal Recht) en ervaring als Ecommerce specialist. Ze spreekt veel over haar start-up,
om haar lessen te delen met startende impactondernemers.
Over Pymwymic
Pymwymic (Put Your Money Where Your Meaning Is
Community) werd in 1994 opgericht. Een Europese
community van investeerders die for-profit impact
bedrijven steunen welke belangrijke oplossingen
bieden voor de meest urgente wereldwijde problemen.
De investering in Paper On The Rocks vond plaats via
het Donor Fonds. Dit filantropische fonds verleent
durfkapitaal investeringen aan early stage impact
ondernemers en helpt zo startende ondernemingen
verder te groeien.
Voor meer informatie over Paper on the Rocks kunt u
contact opnemen met Anne Pleun van Eijsden - tel: +316
297 073 83, e-mail: anne@paperontherocks.com
Voor meer informatie over PYMWYMIC:
+31 (0)20 226 10 00 of info@pymwymic.com
Voor aanvullend beeldmateriaal kunt u de volgende
link raadplegen:
https://drive.google.com/drive/folders/1iuqCDiP6aag
MNXZaWsP5uEpX44F2kUfz?usp=sharing
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