
Dutch Good 
Growth Fund

Kinyeti

Kinyeti Venture Capital werd in 2012 opgericht door de 

Scandinavische ontwikkelingsfinanciering instellingen 

Norfund en Swedfund, om zich specifiek te richten op de 

fragiele staat Zuid-Soedan. Kinyeti’s doel is om het mkb in 

Zuid-Soedan op commerciële basis risicodragend kapitaal te 

verstrekken in de vorm van langlopende leningen aan lokaal 

mkb in Zuid-Soedan. Kinyeti is momenteel één van de 

weinige, zo niet de enige aanbieder van dergelijke financiële 

diensten aan de mkb sector in Zuid-Soedan – een land met 

een hoog risicoprofiel. Kinyeti heeft al 10 leningen aan het 

mkb goedgekeurd, waarvan er 9 zijn uitbetaald (vanuit de 

investering van Norfund en Swedfund). Investeringen 

variëren van USD 150 duizend tot USD 800 duizend en 

hebben een looptijd van 2 tot 4 jaar. De 

investeringsportefeuille bestaat uit mkb in de 

gezondheidszorg, bouw, vastgoed en in de horecasector met 

ongeveer 10 tot 40 werknemers per bedrijf.

Sector(en)

O.a. gezondheidszorg, bouw, vastgoed en horeca.

Bedrag

USD 1 miljoen / EUR 0,9 miljoen. Daarnaast wordt de 

investering aangevuld met nog eens USD 1 miljoen / EUR 0,9 

miljoen vanuit het Seed Capital & Business Development 

budget. 

Fondsmanager

Kinyeti Venture Capital Ltd. is een investeringsonderneming

gevestigd in Juba, Zuid-Soedan. Kinyeti Venture Capital werd

in 2012 opgericht door de Scandinavische ontwikkelings-

financieringsinstellingen Norfund en Swedfund, om zich

specifiek te richten op fragile state Zuid-Soedan. 

Ontwikkelingsimpact

Kinyeti draagt bij aan het opbouwen van de private sector in 

Zuid-Soedan door het verstrekken van risicodragend kapitaal 

aan mkb, financiering die verder niet beschikbaar is in het 

land. Naast het verstrekken van kapitaal zal Kinyeti mkb

ondersteunen met diensten voor bedrijfsontwikkeling. Met 

investeringen in de gezondheidssector en de horecasector 

zal Kinyeti naar verwachting aanzienlijke werkgelegenheid 

voor vrouwen genereren. De investering van het DGGF zal 

naar verwachting een belangrijke katalyserende rol spelen; 

door deel te nemen aan het opzetten van een succesvol 

investeringsfonds in Zuid-Soedan, geeft  het DGGF het 

voorbeeld aan andere investeerders in frontier markten om 

zich te richten op het mkb in fragiele staten. 

Technical Assistance and Business Development:            

Naast het verstrekken van startkapitaal (Seed Capital), zal de 

ondersteuning aan Kinyeti worden aangevuld met Business 

Development support, bestaande uit de volgende 

onderdelen:

1. Technische ondersteuning aan het IF door middel van 

strategisch advies en juridische dienstverlening om de 

groei van Kinyeti te begeleiden; 

2. Pre-investering Business Development ondersteuning 

aan lokale mkb’ers die een overtuigende business case 

hebben, maar die nog niet klaar zijn voor een 

investering (inclusief het opstellen van 

ondernemingsplannen en financiële audits);

3. Post-investering Business Development ondersteuning 

door middel van boekhoudkundige tools en financiële 

training.

Website: www.kinyeticapital.com

http://www.kinyeticapital.com/

