Dutch Good Growth Fund
Kennisgeving voorgenomen transactie 210430 IBTIKAR
FUND II Publicatiedatum: 30 April 2021
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
‘Financiering aan lokaal midden- en kleinbedrijf’ 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 de
fondsbeheerder via dggf@nl.pwc.com 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.
Beschrijving transactie (Nederlands)
Onderdeel DGGF
Financiering aan lokaal midden- en kleinbedrijf
Naam intermediair fonds (IF)
Ibtikar Fund II
Vestigingsplaats van het IF
Ibtikar Fund II wordt gevestigd in Nederland.

Naam beheerder van het IF
Ibtikar Fund II GP B.V. wordt opgericht in Nederland en zal optreden als
General Partner.
Aard-van-de-activiteiten-waarop-de-transactie-betrekking-heeft
IF II zal pre-start en startkapitaal verstrekken aan start-ups, voornamelijk in de
Palestijnse Gebieden. Het Fonds richt zich op startende ondernemingen die
digitale diensten aanbieden zoals Software-as-a-service (SaaS) aan kleine,
middelgrote of grote ondernemingen. Het fonds zal in aandelen en
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converteerbare obligaties investeren tussen 0,2 miljoen en 2 miljoen dollar,
inclusief additionele investeringsronden.
Omvang voorgenomen investering
USD 6-7 miljoen/ ca. EUR 4-6 miljoen
Met deze investering draagt DGGF bij aan een totale verwachte fondsomvang van
ongeveer USD 15 miljoen bij de eerste sluiting, met een beoogde uiteindelijke
sluiting van USD 25 miljoen.
Beoogde transactiedatum
De Fondsbeheerder beoogt de overeenkomst met IF II in het tweede kwartaal
van 2021 te sluiten.
Beoogde financiële resultaten
Er wordt een positief netto financieel rendement verwacht van deze investering.
Verwachte-impact
Met deze investering steunt DGGF het opvolgingsfonds van de enige institutionele
durfkapitaalonderneming in de Palestijnse Gebieden. IF II zal naar verwachting
een aanzienlijk aantal jonge en vrouwelijke ondernemers bereiken en banen
scheppen voor jongeren. Door de financiering aan te vullen met strategische
steun en toegang tot zijn netwerk zal het Fonds kennis overdragen aan de
startende ondernemingen op verschillende gebieden zoals bedrijfsontwikkeling,
financieel beheer, human resource management en fondsenwerving.
Naleving-ESG-criteria
IF II zal het ESG-beleid en Environmental en Social Management System (ESMS)
herzien om het in overeenstemming te brengen met het ESG-beleid van DGGF,
met inbegrip van de uitsluitingenlijst van het DGGF en het opzetten van een
klachtenmechanisme. In overeenstemming met het herziene ESG-beleid en ESMS
zal IF II de ESG-documentatie voor de eerste twee gedane investeringen delen.
Daarnaast zal de beheerder een gespecialiseerde ESG-opleiding krijgen die is
afgestemd op zijn sector en land.
Belasting
IF II zal worden opgericht naar Nederlands recht en voldoet daarmee aan de
transparantie-eisen van de OESO. IF II zal investeren in kleine en middelgrote
ondernemingen die actief zijn in de Palestijnse gebieden en die gevestigd zijn in
de Palestijnse gebieden en de VS, en in principe onderworpen zijn aan de
wettelijke belastingtarieven. IF II maakt geen gebruik van kunstmatige
constructies om zijn belastingheffing of de belastingheffing van de door hen
gefinancierde mkb te verlagen en de investeringsvoorwaarden van DGGF zijn
erop gericht zich hiervan te verzekeren. IF II eist van de door haar gefinancierde
mkb dat zij de plaatselijke wet- en regelgeving naleven. Deze naleving strekt zich
uit tot onder meer fiscaal gebied. IF II zal erop toezien dat de mkb aan hun fiscale
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verplichtingen voldoen. DGGF zal erop toezien dat IF II aan zijn doorlopende
fiscale verplichtingen voldoet en handelt in overeenstemming met de fiscale
criteria van DGGF.
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