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ITILITY GROUP EN AIC VERWERVEN
AARDOBSERVATIE BEDRIJF ELEAF

EEN

MEERDERHEIDSBELANG

IN

TOONAANGEVEND

Wageningen, 12 mei 2022 – Itility Group en AIC hebben samen een meerderheidsbelang verworven in het
toonaangevende aardobservatie bedrijf eLEAF. Beide investeerders zijn actief in de markt voor
landbouwtechnologie en hebben geïnvesteerd in eLEAF om het groeipotentieel in het bedrijf te versnellen.
eLEAF heeft sinds de oprichting in 2000 de relevante ervaring opgedaan om als één van de weinige bedrijven
sattelietgegevens op wereldwijde schaal te kunnen verwerken. De bedoeling van deze overname is om te
anticiperen op de snel groeiende vraag in de industrie naar grootschalige op satelliet gebaseerde dataoplossingen. Dit zal de bedrijfsresultaten verbeteren en de duurzame ontwikkelingsdoelen voor de wereldwijde
water- en voedselzekerheid ondersteunen (i.e. SDG6/SDG2). Dankzij de betrokkenheid van Itility Group kan
eLEAF haar technologie verder opschalen en deze over de hele wereld inzetten om boeren, bedrijven en
instellingen te ondersteunen. Dit met als doel om te werken aan een meer klimaatbestendige toekomst. Mede
dankzij de betrokkenheid van AIC, is eLEAF in staat de technologie in te zetten op een grotere geografische
schaal via AIC’s kanalen in Afrika en de rest van de wereld.
Boudewijn van Silfhout, CEO van eLEAF: “Super trots en enthousiast om twee nieuwe investeerders in eLEAF
aan te kondigen. Itility Group en AIC zullen ons helpen onze groei te versnellen en onze huidige technologie op te
schalen. Een blijk van vertrouwen voor het team.”

KORT PROFIEL ELEAF
eLEAF is specialist in het leveren van op satelliet gebaseerde data en diensten. Het bedrijf wilt hiermee de
landbouwproductie optimaliseren, duurzaam water- en irrigatiebeheer ondersteunen en klimaatrisico’s
beoordelen. Hun technologie is in staat om hoogwaardige data te leveren over o.a. verdamping en
biomassaproductie zowel op grote als kleine schaal. Het bedrijf werkt nauw samen met instellingen, regeringen,
waterschappen, verzekeringsmaatschappijen en individuele producenten om te werken naar een meer
klimaatbestendige toekomst. Met tientallen jaren ervaring is eLEAF één van de weinige bedrijven die
satellietgegevens op wereldwijde schaal kan verwerken. eLEAF is opgericht in 2000 en het hoofdkantoor is
gevestigd in Wageningen, Nederland.
Gedetailleerde informatie over eLEAF is beschikbaar via www.eleaf.com

KORT PROFIEL ITILITY GROUP
Itility Group is een software- en dataserviceprovider op het gebied van productie, energie en agritechnologie. Het
bedrijf heeft expertise in data, cloud, software en IT-infrastructuur. Itility Group heeft momenteel >275 experts
actief in hun adviesteams verdeeld over de kantoren in Nederland (i.e. Eindhoven) en de Verenigde Staten (i.e.
San Diego en Silicon Valley). Verder beschikt het bedrijf over een eigen innovatiecentrum waar geëxperimenteerd
wordt met nieuwe technologieën en R&D-projecten worden uitgevoerd (i.e. Itility Lab).
Gedetailleerde informatie over Itility Group is beschikbaar via www.itility.nl
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KORT PROFIEL AIC
Het Agricultural Intelligence Centre AIC is een netwerk/platform voor landbouw- en klimaattechnologie. AIC maakt
impact door opbrengsten te verbeteren en kosten te verlagen dankzij efficiënt gebruik te maken van hulpbronnen
zoals water, bemesting en gewasbeschermingsmethoden. Dit doen zij door middel van het verzamelen,
analyseren en het beschikbaar stellen van data. Het bedrijf helpt boeren, autoriteiten en waardeketenpartners
wereldwijd door middel van hun mondiale netwerk van lokale hubs en competentiecentra.
Gedetailleerde informatie over AIC is beschikbaar via www.a-i-c.eu

KORT PROFIEL BLACKTRACE MERGERS & ACQUISITIONS
Blacktrace is een onafhankelijke fusie- en overnamespecialist, gespecialiseerd in internationale transacties.
Blacktrace begeleidt (middel-)grote ondernemingen bij verkoop, aankoop, management buy-out, waardebepaling,
financiering en exit.
Gedetailleerde informatie over Blacktrace is beschikbaar via www.blacktrace.nl
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