Dutch Good
Growth Fund

Nomou Jordan
GroFin Managers (‘GroFin’) is één van de pioniers in
mezzanine financiering van het mkb in Afrika en in
toenemende mate in het Midden-Oosten. In 2012 is GroFin
begonnen met het opzetten van activiteiten in Jordanië, een
belangrijk land voor de ontwikkeling van het MiddenOosten. Net als bij de activiteiten van GroFin in Afrika biedt
GroFin Jordan langlopende schuldfinanciering aan kleine
ondernemingen die risicokapitaal en diensten met meer
toegevoegde waarde nodig hebben dan de traditionele
banken kunnen bieden, en die te klein zijn voor financiering
door private equity fondsen. De omvang van de leningen
varieert tussen 150 duizend en 2 miljoen US dollar. De
leningen zijn verspreid over verschillende sectoren - de top
drie sectoren zijn fabricage (39%), medische diensten (19%)
en voedsel & dranken (16%). GroFin Jordan heeft onlangs
een product ontwikkeld dat voldoet aan Islamitische
wetgeving. Dit product kent geen rentebetalingen, maar in
plaats daarvan betalen mkb’ers in termijnen af op vaste
activa die GroFin Jordan heeft gefinancierd. Daarnaast biedt
GroFin Jordan een scala aan bedrijfsondersteunende
diensten voorafgaand aan de investering aan, zoals de
beoordeling en begeleiding van ondernemingsplannen,
waarmee het een groter aantal mkb’ers bereikt. Meer dan
150 lokale bedrijven hebben tot nu toe dit soort diensten
ontvangen van GroFin Jordan. Van deze bedrijven zijn de
meest veelbelovende mkb’ers geselecteerd om financiering
te ontvangen van GroFin Jordan.
Sector(en)
O.a. productie, gezondheidszorg en voedselvoorziening

Bedrag
USD 3 miljoen / EUR 2.7 miljoen
Fondsmanager
GroFin Managers (NV) is een regionale organisatie,
gevestigd in Mauritius, met hoofdkantoren in Zuid-Afrika en
Mauritius. Het heeft lokale investerings- kantoren in 9
landen in Afrika en 5 landen in het Midden-Oosten.
Ontwikkelingsimpact
Gedurende de komende vijf jaar zal GroFin Jordan naar
verwachting meer dan 70 mkb'ers financieren en bijdragen
aan het scheppen van 3000 nieuwe banen. De voorgestelde
investering is de eerste investering van het DGGF in het
Midden-Oosten. Jordanië speelt een stabiliserende rol in de
regio en is een gastland voor 3 miljoen vluchtelingen en
migranten, ofwel bijna een derde van de totale bevolking.
Dit leidt tot economische uitdagingen zoals hoge werkloosheid. Als gevolg van de geopolitieke situatie is GroFin Jordan
een hoog risico initiatief met veel impact, en heeft als
zodanig investeerders nodig met een grotere risicobereidheid zoals het DGGF, om de financiering aan het mkb in het
land uit te breiden. Het type mkb waarop GroFin Jordan zich
richt wordt doorgaans over het hoofd gezien door private
equity fondsen en banken. Door de investering in GroFin
Jordan zal het DGGF naar verwachting een groot aantal
mkb’ers bereiken, een bovengemiddelde groei van de
werkgelegenheid realiseren en een significante overdracht
van kennis aan het mkb stimuleren door middel van
business support en ontwikkelingsdiensten van GroFin
Jordan.
Website: http://www.nomou-mena.com/

