Dutch Good
Growth Fund

African Rivers Fund
ARF zal risicokapitaal verstrekken aan duurzaam groeiende
en startend mkb in de geselecteerde landen en industrieën
in Midden-Afrika. Hiermee creëert ARF werkgelegenheid,
draagt het bij aan de verbetering van sociale en
economische zekerheid en aan de toegang tot goederen en
diensten voor de lagere inkomensklasse. XSML Capital, de IF
beheerder, beheert op dit moment het CASF (Central African
SME Fund), een fonds van USD 19 miljoen gericht op de
Democratische Republiek Congo (DRC) en de CentraalAfrikaanse Republiek. In de meerderheid van de landen
waarop XSML gericht is, is XSML het enige mkb- fonds. XSML
differentieert zich tevens door een sterke focus op
mezzanine financiering in combinatie met hands-on
assistentie en het voorzien van advies aan bedrijven middels
een technische assistentie faciliteit. ARF zal mezzanine
investeringen doen tot een bedrag van USD 5 miljoen, een
combinatie van vreemd vermogen-, winstdeling- en eigen
vermogen (minderheidsaandeel) elementen.
Sector(en)
O.a. Agricultuur/agribusiness, gezondheidszorg, productie,
diensten
Bedrag
USD 8 miljoen/ ca. EUR 7,2 miljoen

Fondsmanager
XSML Capital Ltd. is gevestigd in Mauritius als een
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
kantoren in Nederland, de Democratische Republiek Congo
en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De manager is van plan
om een kantoor in Kampala, Oeganda in de nabije toekomst
te openen.
Ontwikkelingsimpact
African Rivers Fund is een van de eerste lokale investeerders
specifiek gericht op het mkb in Midden-Afrika. De
investering van het DGGF kan daarom een sterk
katalyserende rol hebben in een regio waar de financiële
sector significant onderontwikkeld is. Het is de verwachting
dat circa 30 midden- en kleinbedrijven gefinancierd zullen
worden door het ARF, die op hun beurt een impact zullen
hebben op de lokale gemeenschap door de creatie van
werkgelegenheid, een betere toegang tot goederen en
diensten inclusief gezondheidszorg, onderwijs en
voedselzekerheid. Met de meeste investeringen in de DRC,
wordt een belangrijke bijdrage verwacht van deze
investering aan het DGGF mandaat om te investeren in
fragiele staten.
Technical Assistance and Business Development:
Het DGGF zal ondersteuning bieden aan XSML vanuit het
Seed Capital & Business Development programma, om
business development diensten te bieden aan lokale mkb.
Website: http://xsmlcapital.com/funds/african-rivers-fund/

