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Dutch Good Growth Fund 

 

Kennisgeving door RVO goedgekeurde transactie DGGF120171212  / 

Marokko -ontwikkeling kledingindustrie voor lokale markt en export 

Publicatiedatum: 12 december 2017 

 

 

Beschrijving transactie (Nederlands) 

 

 

Onderdeel DGGF 

Investeren Nederlands midden- en kleinbedrijf 

 

Korte omschrijving 

De investeerder is een internationaal actief Nederlandse MKB onderneming die 

haar productiefaciliteit in Marokko wil uitbreiden. De onderneming is 

gespecialiseerd in de productie van textiel tot kleding. Het bedrijf is onder 

andere FSC gecertificeerd en wil vanwege de toenemende vraag naar 

maatconfectie gaan uitbreiden in haar dochtervennootschap in Marokko. De 

uitbreiding zorgt voor een aanzienlijke lokale impact met circa 100 extra banen 

(man/vrouw; 50/50) in Marokko. Alle medewerkers worden getraind.   

 

RVO is voornemens deze uitbreiding te financieren.  

 

Investeringsland 

Marokko  

 

Risicocategorie 

De investering valt in categorie B (medium). Er is reeds een Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO) actieplan opgesteld voor de lopende 

financiering, gebaseerd op de OESO-richtlijnen en IFC performance standards. 

Deze zal waar nodig worden bijgewerkt. Doel daarvan is het beperken van 

eventuele risico’s op niet volledige naleving van deze normen.  

 

Naam fondsmanager 

RVO.nl 

 



 

DGGF120171212 / Morocco – Production and Processing of textiles into finished products – RVO approved Page 1 (of 1) 

 

 

Dutch Good Growth Fund 

 

Notice on RVO approved transaction DGGF120171212 / Morocco – 

Production and Processing of textiles into finished products 

Date of publication: 12 December 2017 

 

 

Description (English) 

 

 

Part of DGGF 

Investing Dutch SME’s 

 

Description  

The investor is an internationally active Dutch SME that wants to expand its 

production facility in Morocco. The company specializes in the production of 

textiles to clothing. The company is FSC certified and wants to expand in its 

subsidiary in Morocco because of the increasing demand for tailored clothing. 

The expansion creates a significant local impact with around 100 extra jobs 

(male / female, 50/50) in Morocco. All employees are trained. 

 

RVO intends to finance this expansion. 

 

Country of investment 

Morocco 

 

Risk category 

It is a category B (medium) investment. A CSR action plan will be drafted, which 

is based upon the OECD and IFC performance standards, which aims to reduce 

the risk of non-compliance with these standards.  

 

Fund manager and contact details 

RVO.nl, dggf@rvo.nl 
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