
Dutch Good 
Growth Fund
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AccessHolding (AH) is een in Duitsland gevestigd netwerk 

bestaande uit 10 microfinancieringsbanken verspreid over 

Afrika, Oost-Europa, Centraal-Azië en Zuid-Amerika. AH is in 

2006 opgericht om banken met een focus op het micro- en 

lagere MKB segment in ontwikkelingslanden op te zetten en 

op te schalen. De faciliteit van DGGF richt zich op het 

verstrekken van leningen aan AB Microfinance Bank Nigeria, 

AB Bank Rwanda en AB Bank Zambia, de AccessHolding

entiteiten met de meest acute financieringsbehoeften. AB 

Microfinance Bank Nigeria is opgericht in 2008 en bedient 

ongeveer 38.000 klanten via 20 vestigingen. AB Bank Zambia 

is opgericht in 2011 en had eind vorig jaar 15.000 klanten. 

De vestigingen zijn momenteel geconcentreerd rond de 

hoofdstad Lusaka, maar er zijn plannen om het bereik verder 

uit te breiden. AB Bank Rwanda is de jongste van de drie 

ondernemingen en is pas 4 jaar geleden opgezet. Het heeft 

vijf vestigingen en ongeveer 4.000 klanten. Voor alle drie de 

instellingen vormt het MKB een belangrijk deel van de 

portefeuille (meer dan 50%) en een belangrijk segment voor 

verdere groei. Het productaanbod van de banken bestaat uit 

leningen en depositodiensten. Daarnaast zijn de banken in 

verschillende stadia van het uitbreiden van hun 

productaanbod, o.a. naar mobiel bankieren. 

Sector(en)

Productie

Bedrag

DGGF zal middels de faciliteit leningen in lokale valuta en 

achtergestelde leningen verstrekken aan ABN, ABR en ABZ. 

De faciliteit kan tot EUR 10M omvatten, dat door de drie 

entiteiten opgenomen kan worden in twee tranches. 

Naam beheerder FI

De voorgenomen investering betreft de faciliteit 

‘Accessholding Africa Risk Facility’ (AHARF), die opgericht is 

om financiering in de lokale valuta te verstrekken aan drie 

gelieerde banken van het Accessholding netwerk

Ontwikkelingsimpact

Het MKB in de drie betreffende landen valt vaak tussen de 

doelgroep waar microfinancieringsinstellingen zich op 

richten en het segment dat door commerciële banken wordt 

bediend. De AccessBank entiteiten focussen zich op dit 

onderbediende MKB segment middels het aanbieden van 

adequate financieringsproducten. De financiering vanuit 

DGGF komt op een moment dat de drie banken hun MKB 

lening portefeuille verder kunnen opschalen maar niet de 

financiering kunnen aantrekken om deze groei te 

verwezenlijken. Tijdelijk gebrek aan financieringsmogelijk-

heden verschilt per entiteit, maar wordt o.a.  veroorzaakt 

door de macro-economische situatie en noodzaak voor het 

verder opbouwen van een track-record. Door de AccessBank

entiteiten op dit specifieke moment te ondersteunen, speelt 

DGGF een belangrijke overbruggende rol. 

Naast dat de lening in lokale valuta wordt verstrekt, is de 

lening gestructureerd met een innovatief mechanisme 

waardoor effecten van wisselkoers schommelingen voor de 

instellingen verder beperkt worden. 

Door het financieren van bijna 400 MKB’ers voornamelijk in 

de productiesector, zal de DGGF investering bijdragen aan 

de creatie van werkgelegenheid. Door het verder opschalen 

van de MKB-lening portefeuille en het doorstaan van 

moeilijke marktomstandigheden, kunnen de Accessbank

entiteiten een demonstratie-effect hebben en bijdragen aan 

het verspreiden van best practices in MKB financiering. 

Website: http://www.accessholding.com/


