Dutch Good Growth Fund
Kennisgeving voorgenomen transactie DGGFS120210602 / Peru –
import van avocado’s
Publicatiedatum: 02 juni 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
‘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.
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Beschrijving transactie (Nederlands)

Onderdeel DGGF
‘Investeren Nederlandse ondernemers’
Korte omschrijving
Een Nederlands bedrijf is voornemens avocado’s in te kopen bij een lokale
productiepartner in Peru. De geïmporteerde avocado’s zullen vervolgens in
Nederland en Europa verkocht worden.
De financiering betreft een werkkapitaalfinanciering voor de import van
containers avocado’s en een deel operationele kosten. De voorgenomen DGGF
Starter financiering aan het Nederlandse bedrijf is in de vorm van een lening
met een looptijd van 3 jaar.
De verwachte impact is lokale werkgelegenheid van ca. 10 fte en
kennisuitwisseling/-overdracht door het trainen van het personeel.
Het project zal direct bijdragen aan de Sustainable
Development Goals (SDG’s): 1 (No poverty), 8 (Decent
Work) en 12 (Responsible Production and Consumption).

Investeringsland
Peru
Risicocategorie
Investering valt in risicocategorie B
Er wordt een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) actie plan
opgesteld, gebaseerd op de OESO-richtlijnen en IFC performance standards.
Doel daarvan is voornamelijk het mitigeren van risico’s op het vlak van milieu,
arbeidsomstandigheden en ontwikkelingsaspecten voor de lokale bevolking.

Naam fondsmanager en contactgegevens
RVO.nl, if@rvo.nl
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