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Opgericht in 2009, heeft Oasis als doel om risicodragend 

kapitaal te verschaffen aan mkb in Ghana en nu ook in Ivoorkust 

in de vorm van (quasi) eigen vermogen en winstdelende 

instrumenten. Afhankelijk van de betreffende industrie en het 

land, zal OAF naar verwachting 50 procent vreemd vermogen-

en 50 procent eigen vermogen investeringen doen. De grootte 

van de transacties zal variëren tussen USD 0,5 miljoen en USD 5 

miljoen, met een gemiddelde van USD 3 miljoen. Oasis is tevens 

beheerder van het Ebankese Venture Fund (EVF), een fonds van 

USD 11 miljoen dat investeert in het mkb dat actief is in het 

onderwijs, financiële dienstverlening en huisvesting in Ghana. 

Het EVF is op dit moment volledig geïnvesteerd.

Sector(en)

Onderwijs, gezondheidszorg, voedselvoorziening, financiële 

dienstverlening, huisvesting en horeca.

Bedrag

USD 5 miljoen / ca. EUR 4,5 miljoen

Een deel van het Investeringskapitaal van het DGGF is bestemd 

om te investeren in jonge Afrikaanse ondernemers en 

werknemers in Afrikaanse landen in het kader van het 

tegengaan van irreguliere migratie. De investering in OAF wordt 

in deze context gedaan. 

Fondsmanager

Oasis Capital Ghana Limited (“Oasis”), een investment manager 

gevestigd in Ghana. 

Ontwikkelingsimpact

OAF is een fonds dat zich richt op het financieren van mkb in 

West-Afrika met als hoofddoel om welvaart en banen te 

creëren, wat in lijn is met het DGGF impact mandaat en in het 

bijzonder zal bijdragen aan het aanpakken van de oorzaken van 

migratie in West-Afrika. Naast het onder-steunen van de 

financieel onderbedeelde segmenten van het mkb in deze regio, 

zal de sector focus van het fonds gericht op de essentiële 

diensten onderwijs, gezondheids-zorg, huisvesting en 

consumptiegoederen naar verwachting een directe positieve 

impact hebben op de kwaliteit van leven van de lokale 

bevolking, inclusief de jeugd. OAF zal in ten minste 10 mkb’ers

investeren en ze helpen groeien. Wij schatten in dat OAF 

hiermee in totaal meer dan 2.500 banen zal ondersteunen en 

meer dan 1.500 banen zal creëren. Ongeveer 70% van deze 

banen zijn bestemd voor jongeren. Als de eerste institutionele 

investeerder in OAF speelt het DGGF een cornerstone rol in het 

bereiken van een levens-vatbare fondsomvang en in het 

vergroten van de kansen om in de toekomst additionele 

investeerders aan te trekken. 

Business Development:                                                          

Het DGGF Seed Capital & Business Development team heeft 

Oasis ondersteuning geboden in het verbeteren van het niveau 

van de juridische werkzaamheden waarmee deze voldoet aan 

de eisen om DFIs en andere institutionele beleggers aan te 

trekken. Ten eerste is de geschiktheid van Ghana als 

vestigingsland onderzocht, met name op het gebied van 

bescherming van beleggers. Ten tweede is de juridische 

fondsdocumentatie opgesteld in lijn met de markstandaard 

voor professionele beleggers. s en financiële training.

Website: http://oasiscapitalghana.com/v2/

http://oasiscapitalghana.com/v2/

