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Zoscales zal groeikapitaal verstrekken aan het MKB in 

met name Ethiopië (tenminste 70% van haar kapitaal), 

met de mogelijkheid tot investeringen in andere Oost 

Afrikaanse landen. De investeringen worden ingezet om 

groei te vergroten en door omzet- en winstgroeistra-

tegieën gecombineerd met een sterke focus op impact. 

Zoscales richt zich op vier sectoren: consumenten 

goederen, gezondheidzorg, grondstoffen en energie. 

Zoscales zal voornamelijk aandelenkapitaal verstrekken. 

Sector

Consumentengoederen, gezondheidzorg, grondstoffen 

en energie

Bedrag

Ca. USD 9 miljoen / EUR 8 miljoen

Aanvullende DGGF financiering zal worden verstrekt om 

te investeren in jonge Afrikaanse ondernemers in 

Afrikaanse landen, in het kader van het tegengaan van 

irreguliere migratie. De investering in Zoscales zal 

worden gefinancierd vanuit dit additionele 

investeringskapitaal.

Fondsmanager

Zoscales General Partners, een besloten vennootschap 

met aandelen gevestigd in Mauritius, is de General 

Partner (Fondsbeheerder). Zoscales heeft haar 

hoofdkantoor in Addis Ababa, Ethiopië.

Ontwikkelingsimpact

Ethiopië heeft een sterk onderbedeelde MKB-markt met 

slechts enkele spelers die dit segment financiering biedt. 

Met de voorgenomen investering ondersteunt DGGF 

een beginnende fondsbeheerder die baanbrekend is op 

het gebied van het verstrekken van commercieel 

groeikapitaal in Ethiopië binnen een ontluikend 

ecosysteem. DGGF zal met haar investering van USD 9 

miljoen de grootste investeerder in Zoscales zijn en 

speelt hiermee een significante rol in het behalen van 

een duurzame omvang van het fonds. 

De verwachting is dat de investering van DGGF circa 300 

banen zal ondersteunen en 200 nieuwe banen creëert. 

Terwijl 70% van de bevolking onder de 30 jaar is in 

Ethiopië, zijn de mogelijkheden op werk voor jongeren 

beperkt. Naar verwachting zal 75% van de banen die 

worden gecreëerd door bedrijven waarin Zoscales

investeert worden vervuld door mensen jonger dan 35 

jaar. Van alle bedrijven in de portefeuille van Zoscales

wordt verwacht dat zij profiteren van de technische 

assistentie of bedrijfsondersteuning door de actieve 

betrokkenheid van Zoscales in het management en de 

introductie van ‘best practices’ (zoals in governance en 

ICSR standaarden). 

Website: http://www.zoscales.com/info

http://www.zoscales.com/info

