
Dutch Good 
Growth Fund

Het DGGF ondersteunt lokale particuliere geldverstrekkers om het lagere segment in 
Uganda’s missing middle te bedienen 

De Seed Capital and Business Develelopment (SCBD) faciliteit van het DGGF ondersteunt iungo
capital, een nieuw investeringsvehikel dat zich richt op kleine en groeiende bedrijven (Small and
Growing Businesses (SGB)) in Uganda. 

Iungo biedt een innovatief co-investerings- model, dat particuliere geldverstrekkers ondersteunt met 
expertise en kapitaal om het ontbrekende middensegment te bedienen. De strategische fit met het 
DGGF zit in de unieke opbouw en de mogelijkheid om informatie asymmetrie en de hoge 
transactiekosten, kenmerkend voor kleine deals, te tackelen.

Iungo zoekt naar middelen om groeikapitaal te verstrekken, met name in de vorm van leningen met 
royalty components. De leningen zullen tussen de één en zevenhonderdduizend US dollar bedragen. 
Iungo focust zich op kleine en groeiende bedrijven (SGB’s) met toegevoegde waarde (met name in 
agriprocessing en de producerende sector), die al een veelbelovende cashflow hebben en kunnen 
concurreren met import op regionale schaal. 

Iungo werkt samen met Uganda’s particuliere geldverstrekkers door middel van een co-
investeringsstructuur, waarbij de geldverstrekker inhaakt met 5 tot 10% van het te investeren 
bedrag. De verwachting is dat dit model voordelig is voor alle betrokken partijen. De SGB ontvangt 
financiele diensten en advies. Voor iungo capital betekent de  actieve betrokkenheid van lokale 
geldverstrekkers een toename van credibility, lagere transactiekosten en toegang tot rijkdom aan 
lokale kennis. Aan de andere kant kunnen de geldverstrekkers toetreden tot deals die 
normaalgesproken buiten hun financiële mogelijkheden en diversiteitsvoorkeur liggen. 

De samengestelde investeringen die verstrekt zijn door SCBD zijn een combinatie van technische 
assistentie aan de fondsmangers (in de meeste gevallen liquiditeit voor een eerste closing), business 
development diensten aan bedrijven in de pijplijn en seed capital om pilot deals te testen. Iungo
capital heeft het doel om na de launch fase 20 miljoen US Dollar op te halen als investering in het 
fonds.
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