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Kennisgeving voorgenomen transactie DGGF1 20200818 / Ghana –
Vrieshuis voor ingevroren voedsel in de haven van Tema
Publicatiedatum: 18 Augustus 2020
Met inachtneming van de bepalingen die voor bestuursorganen gelden op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming
persoonsgegevens, publiceert de Fondsbeheerder van het DGGF onderdeel
‘Investeren Nederlandse ondernemers’ voorgenomen transacties.
Zienswijzen
Partijen kunnen hun zienswijze met betrekking tot een voorgenomen transactie
ter kennis van de Fondsbeheerder brengen, door contact op te nemen met
if@rvo.nl binnen 30 dagen na publicatie van de kennisgeving ten aanzien van
de betreffende transactie. De Fondsbeheerder bericht zo spoedig mogelijk na
ondertekening van de overeenkomst, dan wel zo spoedig mogelijk nadat
duidelijk is geworden dat de voorgenomen ondertekening geen doorgang zal
vinden, aan degenen die hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt welke
gevolgtrekkingen hij aan de zienswijzen heeft verbonden.

DGGF1 20200818 / Ghana –Vrieshuis voor ingevroren voedsel in de haven van Tema

Pagina 1 (van 2)

Beschrijving transactie

Onderdeel DGGF
‘Investeren Nederlandse ondernemers’
Korte omschrijving
Een Nederlandse handelaar in ingevroren voedsel breidt uit met een vrieshuis in
Ghana om een belangrijke Ghanese afnemer te voorzien in extra
vriescapaciteit. De investering leidt minimaal tot 65 extra banen en tot betere
voedselkwaliteit. Omdat vrieshuizen veel energie gebruiken zullen er
zonnepanelen worden geïnstalleerd die in 55% van de stroom zullen voorzien.
DGGF is voornemend een garantie af te geven aan de bank die de financiering
zal verstrekken voor deze investering.
Het project zal bijdragen aan de Sustainable Development
Goals: 2 (Zero hunger), 8 (decent work and economic
growth), en 12 (responsible consumption and production).
Investeringsland
Ghana
Risicocategorie
De investering valt in risicocategorie B voor Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO). Het bedrijf voldoet aan de hoge MVO standaarden voor
voedselkwaliteit en supply chain management. Daarnaast voorziet het
binnenkort ISO22000 gecertificeerd te worden waarna het zich zal gaan richten
op BSCI compliance. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in een MVO action
plan welke gebaseerd is 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 en contactgegevens
RVO.nl, if@rvo.nl
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