Dutch Good
Growth Fund

Gazelle Finance Fund LP (“Gazelle Fund”)
Gazelle Fund verstrekt financiering aan snel groeiend MKB
(“gazelles”) in de Eurazië regio, in de vorm van bijvoorbeeld
langere termijn leningen met de mogelijkheid om te delen in
de winst of in de vorm van zelf liquiderende aandelen. Het
fonds is daarmee één van de weinige aanbieders van
dergelijke financiële producten in de doellanden – Georgië,
Armenië, Moldavië en Kirgizië. Banken in deze landen
verstrekken weliswaar leningen aan MKB, maar de
afwezigheid van risicokapitaal belemmert het groeipotentieel van veelbelovende ondernemers. Gazelle Fund
verstrekt leningen tussen USD 100.000 en USD 1 miljoen, in
verschillende sectoren zoals agribusiness, industrie,
gezondheidszorg, onderwijs en toerisme. Gazelle Fund zoekt
samenwerking met de ondernemers die het financiert, en
biedt waar nodig technische assistentie in de vorm van
business support. Eurasia Foundation, een Amerikaanse nonprofit organisatie die het maatschappelijk middenveld en de
ontwikkeling van kleine bedrijven in Oost-Europa en
Centraal-Azië ondersteunt, is de sponsor en heeft de
fondsmanager van startkapitaal voorzien.
Sector(en)
O.a. agribusiness, industrie, gezondheidszorg, onderwijs en
toerisme.
Bedrag
Ca. USD 8 miljoen / EUR 7,5 miljoen.

Naam beheerder van IF
Gazelle Fund is een startende fondsmanager, gevestigd in de
VS, en zal lokale kantoren opzetten in Georgië en Armenië.
Zodra het fonds operatief wordt in Moldavië en Kirgizië,
zullen ook daar lokale kantoren worden geopend.
Ontwikkelingsimpact
Gazelle Fund streeft ernaar impact op het gebied van
ontwikkeling te bereiken door snelle groei van bedrijven in
haar portefeuille te stimuleren, hetgeen leidt tot een
verhoogde productiviteit en werkgelegenheid, een toename
van betalingen aan lokale leveranciers, importsubstitutie,
verhoogde fiscale bijdragen, evenals nieuwe of verbeterde
producten voor klanten. Naar verwachting zullen meer dan
3.000 banen worden gecreëerd. DGGF was de eerste
investeerder die bevestigd heeft zich te committeren, en
helpt als ‘anchor investor’ additioneel kapitaal aan te
trekken.
Technische Assistentie
Via het Seed Capital en Business Development programma
ondersteunt DGGF Gazelle met gedeeltelijk revolverende
subsidies om de IT-capaciteiten (USD 175.000) en haar
Business Development faciliteiten (tot USD 500.000) te
versterken.
Website: http://gazellefinance.com/

