Sawari Ventures North Africa Fund

Photocredits: Sawari ventures

Sawari Ventures North Africa Fund I Cooperatief U.A.
(“SVNAFC”)

Manager van het IF
Sawari Ventures for Fund & Portfolio Management B.V.,
gevestigd in Nederland, is de manager van SVNAFC, en is
SVNAFC zal met name innovatief en kennisgericht MKB in
een volle dochteronderneming van SV Advisory S.A.E. dat
Egypte, Marokko en Tunesië voorzien van start- en early
stage risico- en groeikapitaal. Sawari ziet een grote behoefte gevestigd is in Egypte. Sawari Ventures zal waarschijnlijk ook
aan dit soort financiering in de regio, waar een groeiende een kantoor in Tunesië of Marokko openen.
basis van jonge en technisch onderlegde ondernemers met
potentieel goede ondernemingsplannen door traditionele Impact
investeerders veelal over het hoofd wordt gezien. Sawari De transactie geeft het DGGF de gelegenheid om de
lancering te ondersteunen van één van de weinige private
beoogt ondernemers te ondersteunen van start tot
groeifase, en zet tegelijkertijd in op het verruimen van het equity fondsen die voorzien in de financiering van startups
aanbod van beschikbare financiering en de ontwikkeling van en early stage MKB in Egypte. Daarnaast zal het DGGF de
het ondernemers-ecosysteem in de MENA-regio. Het team uitbreiding van Sawari’s activiteiten in Tunesië en Marokko
achter Sawari is sinds haar oprichting in 2011 actief op het ondersteunen. Naar verwachting zal SVNAFC een significant
aantal jonge ondernemers bereiken in een land waar MKBgebied van startkapitaal door middel van de door hen
financiering
voor met name het lagere segment ontbreekt
opgezette Flat6Labs accelerator-programma’s. Een deel van
en
een
hoge
werkloosheid onder jongeren heerst.
SVNAFC’s kapitaal zal via Flat6Labs in Egypte, Marokko en
Tunesië geïnvesteerd worden in startups.
Kennisoverdracht zal naar verwachting ook substantieel zijn.
Sawari zal in de praktijk actief bijdragen op verschillende
Sector
vlakken aan het toevoegen van waarde aan de bedrijven
O.a. financiële technologie, gezondheidszorg- en
waarin het investeert; strategie, corporate governance,
onderwijstechnologieën, alternatieve en groene energie,
marketing en bedrijfsontwikkeling, fondsenwerving, werving
online consumentendiensten en hardware.
van talentenen patentregistratie. DGGF speelt een
belangrijke cornerstone rol om SVNAFC naar
Totale investering
marktstandaarden en een minimum duurzame
USD 8 miljoen / EUR 7 miljoen (gebaseerd op de huidige
fondsomvang te brengen.
wisselkoers)
Website: http://www.sawariventures.com/home
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