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GroFin SGB Fonds

Het GroFin SGB Fonds verstrekt lange termijn mezzanine 

financiering aan lokale SGBs die weinig of geen andere 

financiering ontvangen. Dit betreft start-ups en groeiende 

ondernemingen uit verschillende sectoren (o.a. landbouw, 

gezondheidszorg, onderwijs, energie en handel). Deze 

bedrijven hebben lange termijn risicokapitaal nodig, maar 

doordat zij niet beschikken over een track record en/of 

onderpand zijn banken en/of privaty equity fondsen niet 

of nauwelijks bereid om hen te steunen. 

Sector(en)

O.a. landbouw, gezondheidszorg, educatie, energie

Bedrag

De investering van EUR 5M aan een lening is een 

aanvulling op DGGF’s eerdere commitment van USD 10M 

aan equity en USD 5M aan een lening in 2015.

Fondsmanager

GroFin Managers (Private Company Limited by Shares), 

een regionale organisatie met hoofdkantoren in Zuid-

Afrika en op Mauritius, en operaties in Afrika en het 

Midden-Oosten. Grofin is één van de pioniers op het 

gebied van MKB financiering en heeft meer dan 10 jaar 

ervaring op het gebied van impact investeringen in kleine 

en groeiende ondernemingen aan de onderkant van de 

MKB piramide. GroFin’s strategie is om nauw samen te 

werken met het management van de bedrijven waaraan 

het vooral langlopende mezzanine financiering verstrekt. 

GroFin is met twee voorgangers van het SGB Fund 

momenteel actief in negen Afrikaanse landen.

Ontwikkelingsimpact

Drie jaar na de start van het fonds heeft GroFin bewezen 

dat zij een sterke impact heeft op het gebied van MKB-

bereik en het creëren van werkgelegenheid. Het fonds 

investeert in MKB dat grotendeels onvoldoende bediend 

wordt door bestaande financiers (banken en PE-fondsen). 

Door het aanbieden van omvangrijke business 

development diensten gaat de Manager verder dan de 

formele rol van een kredietverstrekker aan groeiende 

ondernemingen. Het fonds heeft bewezen jonge 

ondernemers te steunen door 31% van haar kapitaal te 

investeren in bedrijven van jonge ondernemers. GroFin

heeft succesvol ca. USD 80M van het beschikbare kapitaal 

uitgekeerd en de aanvullende investering van DGGF zal 

verdere portfolio groei en het bereik van meer MKB 

stimuleren. 

Website: www.grofin.com


