
 

DGGF1 20180430 / Zambia – Groothandel onderdelen bedrijfsvoertuigen – door RVO goedgekeurd Pagina 1 (van 2) 

Dutch Good Growth Fund 

 

Kennisgeving door RVO goedgekeurde transactie DGGF1 20180426 / 

Zambia - Groothandel voor onderdelen zware bedrijfsvoertuigen. 

Publicatiedatum: 25 juni 2018 

 

 

Beschrijving transactie (Nederlands) 

 

 

Onderdeel DGGF 

Investeren Nederlands midden- en kleinbedrijf 

 

Korte omschrijving 

De investeerder betreft een Nederlandse MKB-onderneming met reeds jarenlange 

ervaring in de internationale distributie van onderdelen voor zware 

bedrijfsvoertuigen. Zij willen groeien en hebben uitbreidingsplannen in Zambia. 

Hiervoor dienen zij te investeren op diverse locaties. 

DGGF is voornemens om, samen met de bank, de financiering voor deze 

investering te ondersteunen. 

De uitbreidingsinvesteringen zorgen voor een significante ontwikkelingsimpact. 

Aan het einde van de looptijd, zullen er circa 120 nieuwe banen gecreëerd zijn, 

waarvan 70% van de mensen getraind zal worden. Tevens zorgt de aanwezigheid 

van dit bedrijf, met haar onderdelen op voorraad, er voor dat (een deel van) de 

stilstaande transport vloot (circa 3.500 voertuigen) sneller weer in gebruik kan 

worden genomen. Dit zorgt voor nieuwe banen en meer transport van goederen 

en mensen, hetgeen goed is voor de economie. 

Investeringsland 

Zambia 

 

Risicocategorie 

Investering valt in B. Er wordt een Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO) action plan opgesteld, gebaseerd op de 

OESO-richtlijnen en IFC performance standards. Doel daarvan is het beperken 

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

 

Naam fondsmanager  

RVO.nl 
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