
Press release

DGB launches new company website
1 March 2021 | 08:00h CET

Dutch Green Business Group N.V. (Euronext: DGB, “DGB”) invites visitors to

explore its new website. The new website has been designed to offer the

ultimate user-friendly experience with improved navigation and functionality

while allowing visitors to see the full portfolio of tree planting and carbon

offsetting services DGB can offer.

The new website offers a clean, modern design, easy navigation and helpful tools

and resources to be utilized. The purpose behind the new look and feel of the

DGB website is to better provide innovative environmental services and

information to clients.

The website highlights all of the tools and resources available at the click of a

button and makes evident that DGB is at the forefront of industry trends and

technology.

Created with the user experience in mind, the site includes many new features to

help users to quickly and easily navigate the site and find the tree planting or

carbon offsetting service they need.  New features include:

● Tree planting services;

● Nature conservation services;

● Carbon offsetting product portfolio;

● Carbon emission calculator;

● Tree planting affiliate programme;
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● Reforestation and nature conservation blog.

The new ecommerce solution allows both retail and business customers to

purchase carbon offsetting solutions.

“I feel that this new website for DGB properly aligns with our company vision for

growth and expansion in the future. We are thrilled to launch the new website and

strongly feel it will serve as a useful, informative portal for clients and community

businesses to grasp a better understanding of DGB and all that we can offer.”, said

CEO Duijvestijn. “Our primary goal during the redesign process was to create a

more valuable, user-centric and responsive resource across all platforms and

devices. Specifically, we wanted to focus on making it easier for our users to learn

and locate valuable information about our tree planting and carbon offsetting

solutions.“

Contact details:

DGB GROUP NV

press@dgb.earth

+31(0)20 8080825 (NL)

+44(0)20 8064 0936 (EN)

About DGB:

Dutch Green Business Group N.V. is a public company traded on the main Dutch

stock exchange Euronext Amsterdam under the ticker symbol AEX:DGB and

ISIN-code NL0009169515.
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Disclaimer:

This press release does not contain (an invitation to make an) offer to buy or sell

or otherwise acquire or subscribe to shares in DGB Group N.V. and is not an

advice or recommendation to take or refrain from taking any action. This press

release contains statements that could be construed as forward-looking

statements, including with regard to the financial position of the DGB Group, the

results it achieved and the business (ies) it runs. Forward-looking statements are

all statements that do not relate to historical fact. These statements are based on

information currently available and on forecasts and estimates made by DGB

Group management. Although the DGB Group believes that these statements are

based on reasonable assumptions, it cannot guarantee that the ultimate results

will not differ materially from those statements that could be construed as

forward-looking statements. Factors that may lead to, or contribute to, differences

in current expectations include, but are not limited to: developments in

legislation, technology, tax, regulation, stock market price fluctuations, legal

proceedings, regulatory investigations, competitive relationships and general

economic conditions . These and other factors, risks and uncertainties that may

affect any forward-looking statement or the actual results of DGB Group are

discussed in the annual report. The forward-looking statements in this document

speak only as of the date of this document. Subject to any legal obligation to do

so, the DGB Group assumes no obligation or responsibility to update the

forward-looking statements contained in this document, whether related to new

information, future events or otherwise.
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Persbericht

DGB lanceert nieuwe website
1 maart 2021 | 08:00u CET

Dutch Green Business Group N.V. (Euronext: DGB, “DGB”) nodigt bezoekers uit

om haar nieuwe website te verkennen. De nieuwe website is ontworpen om de

ultieme gebruiksvriendelijke ervaring te bieden met verbeterde navigatie en

functionaliteit, terwijl bezoekers het volledige portfolio van diensten voor het

planten van bomen en CO2-compensatie kunnen zien die DGB te bieden heeft.

De nieuwe website biedt een strak, modern ontwerp, gemakkelijke navigatie en

handige tools en diensten die kunnen worden gebruikt. Het doel van de nieuwe

look en feel van de DGB-website is om klanten beter te voorzien van haar

innovatieve dienstverlening en informatie.

De website belicht alle tools en bronnen die met een klik op de knop beschikbaar

zijn en maakt duidelijk dat DGB voorop loopt in trends en technologie in de

branche.

De site is gemaakt met de gebruikerservaring in gedachten en bevat veel nieuwe

functies om bezoekers te helpen snel en gemakkelijk door de site te navigeren

en de service voor het planten van bomen of de CO2-compensatie te vinden die

ze nodig hebben. Nieuwe features zijn onder meer:

● Diensten op het gebied van bomen planten;

● Productportfolio van natuurbescherming projecten;

● Productportfolio van diensten op het gebied van CO2-compensatie;

● Calculator voor CO2-uitstoot;
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● Partnerprogramma voor het planten van bomen;

● Blog over herbebossing en natuurbehoud.

Met de nieuwe webwinkel kunnen zowel particuliere als zakelijke klanten

oplossingen voor CO2-compensatie kopen.

“Deze nieuwe website sluit aan bij onze visie voor groei en uitbreiding in de toekomst.

We zijn zeer verheugd met de lancering van de nieuwe website en denken dat deze

zal dienen als een nuttig, informatief portaal voor particuliere en zakelijke klanten

om een beter begrip te krijgen van DGB en alles wat we te bieden hebben.”, aldus

CEO Duijvestijn. “Ons primaire doel tijdens het herontwerpproces was om het voor

gebruikers gemakkelijker te maken om waardevolle informatie over onze

oplossingen voor CO2-compensatie te leren en te vinden.“

Contact details:

DGB GROUP NV

press@dgb.earth

+31(0)20 8080825 (NL)

+44(0)20 8064 0936 (EN)

Over DGB:

Dutch Green Business Group N.V. is een beursgenoteerde vennootschap die

wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse beurs Euronext Amsterdam

onder het tickersymbool AEX: DGB en ISIN-code NL0009169515.
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Disclaimer:

Dit persbericht bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) bod om aandelen in

DGB Group N.V. te kopen of verkopen of anderszins te verwerven of erop in te

schrijven en is geen advies of aanbeveling om al dan niet actie te ondernemen.

Dit persbericht bevat verklaringen die kunnen worden opgevat als

toekomstgerichte verklaringen, ook met betrekking tot de financiële positie van

de DGB Group, de behaalde resultaten en de business (s) die zij uitvoert.

Toekomstgerichte verklaringen zijn allemaal verklaringen die geen verband

houden met historische feiten. Deze uitspraken zijn gebaseerd op informatie die

momenteel beschikbaar is en op prognoses en schattingen gemaakt door het

management van de DGB Groep. Hoewel de DGB Group gelooft dat deze

verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet

garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet wezenlijk zullen verschillen van

die verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen.

Factoren die kunnen leiden tot, of bijdragen aan, verschillen in huidige

verwachtingen zijn onder meer, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in

wetgeving, technologie, belastingen, regulering, schommelingen op de

beurskoersen, juridische procedures, regelgevend onderzoek,

concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en

andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op

toekomstgerichte verklaringen of de feitelijke resultaten van DGB Group, worden

besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document

gelden alleen op de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke

verplichting om dit te doen, aanvaardt de DGB-groep geen verplichting of

verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te

werken, ongeacht of deze betrekking hebben op nieuwe informatie, toekomstige

gebeurtenissen of anderszins.
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