
Dutch Good 
Growth Fund

Credo Second Tranche

Credo is opgericht in 2005 door World Vision

International en sinds 2014 onderdeel van Access 

Holding, een internationaal banknetwerk opererend 

in opkomende economieën. Credo is in Georgië 

marktleider op het gebied van individuele rurale 

kredietverlening in bijvoorbeeld de landbouwsector, 

met name voor MKB in rurale gebieden, dat 

traditioneel nauwelijks wordt bediend door banken.

In 2015 verstrekte DGGF een lening van USD 5 miljoen 

aan Credo, met toepassing van een innovatief 

risicodeling model, voor de financiering van haar 

MKB-portfolio. Dit stelde Credo in staat om te 

investeren in sectoren met een hoger risicoprofiel, 

zoals landbouw en toerisme. Met deze tweede lening 

aan Credo, bouwt het DGGF verder op haar support 

van vorig jaar, breidt dit uit en stelt Credo in staat een 

nieuw product te ontwikkelen waarmee Credo het 

MKB lange termijn-leningen in de lokale valuta 

versterkt; iets geen enkele financiële instelling in 

Georgië nu aanbiedt. Credo onderneemt momenteel 

stappen om een status als bank te verkrijgen, 

waarmee de instelling in staat zou zijn een groter 

aantal MKB te bereiken met een breed aanbod van 

financiële diensten.

Sector(en)

Landbouw, toerisme, productie, handel en

dienstverlening

Bedrag

USD 5 miljoen / EUR 4.8 miljoen, uitgekeerd en 

terugbetaald in de lokale valuta; Georgische lari.

Beheerder van de FI

Credo is een financiële instelling zonder bankstatus 

met een hoofdkantoor in Tbilisi en 62 kleinere 

kantoren in andere regio’s van Georgië. 

Impact

Door middel van de financiering van DGGF aan Credo, 

zullen naar verwachting circa 250 MKB 

ondernemingen worden bereikt, waarvan de meeste 

gelegen in financieel onderbedeelde rurale gebieden 

en in de agrarische sector. De financiering die DGGF 

biedt is additioneel in de zin dat deze in lokale valuta 

wordt verstrekt, een langere looptijd biedt, en de 

eerder genoemde risicodeling bevat. De support van 

het DGGF, stelt Credo in staat een voorloper te zijn op 

het gebied van lange termijn financiering in lokale 

valuta voor ruraal MKB in Georgië. 

Website: http://www.credo.ge/en

http://www.credo.ge/en



