
Dutch Good 
Growth Fund

Cambodia Laos Myanmar Development Fund II LP 

(CLMDF 2) CLMDF 2 gaat groeikapitaal investeren in MKB in 

sectoren die de groeiende lokale markt bedienen en/of 

potentie hebben om regionaal uit te breiden. CLMDF 2 richt 

zich specifiek op de ‘new economy’ in deze landen; 

ondernemers wier succes gebaseerd is op het bieden van een 

goede kwaliteit en prijs van een service en/of product, in plaats 

van connecties, en MKB dat streeft naar het toepassen van 

bewezen bedrijfsmodellen in groeiende sectoren. Dit type 

ondernemer is dynamisch en ambitieus, en is essentieel voor 

de ontwikkeling van de private sector in de regio. 

EMIA biedt deze ondernemers assistentie, begeleiding op 

bestuursniveau, en bijvoorbeeld ondersteuning in hun 

planning. EMIA werkt nauw samen met het management van 

deze bedrijven, om op lange termijn waarde creatie strategieën 

te ontwikkelen, het bestuur te versterken, financieel en 

management toezicht te verbeteren, effectief sociaal en 

milieubeheer te verzekeren, en om essentiële middelen te 

identificeren om deze bedrijven te helpen laten groeien. 

Sector(en)

zakelijke dienstverleningssectoren, de agrarische sector, 

innovatieve financiële dienstverlening, detailhandel en 

dienstverleningssectoren die zich richten op de groeiende 

binnenlandse vraag van middeninkomens naar bijvoorbeeld 

onderwijs, gezondheidszorg, en levensmiddelen.      

Bedrag

USD 10 miljoen / ca. EUR 9 miljoen

Fondsmanager

Emerging Markets Investment Advisors Pte Ltd (EMIA), een

Private Limited Company met een hoofdkantoor in Singapore 

en een vestiging in Phnom Penh, Cambodja. De manager is 

eveneens actief in Laos en Myanmar. EMIA is van plan in de 

nabije toekomst een kantoor te openen in Yangon, Myanmar. 

Ontwikkelingsimpact

De investering van het DGGF in CLMDF 2 wordt verwacht 

significante ontwikkelingsimpact te hebben; het bevorderen 

van de toegang van jonge ondernemers tot financiering, het 

creëren van werkgelegenheid, en de overdracht van expertise 

aan lokaal MKB. CLMDF 2 is een van de eerste fondsen dat 

equity investeringen zal doen in het MKB in Laos en Myanmar. 

De investering wordt verwacht additioneel te zijn en een 

katalyserend effect te hebben. De investering in CLMDF 2 

draagt verder bij aan de DGGF doelstelling om in MKB in 

fragiele staten (in dit geval Myanmar) te investeren.

Technical Assistence/Business Development

DGGF heeft CLMDF 2 gesteund met een overbruggingskrediet 

en onderzoekt de mogelijkheid om een duurzaam model voor 

start-up incubatie in Myanmar te testen. 

Website: http://www.emergingmarkets.asia


