Dutch Good Growth Fund
Kennisgeving voorgenomen transactie 2021 10 25 FS Capital
Publicatiedatum: 25 oktober 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 zienswijzen op de voorgenomen transactie delen met de
Fondsbeheerder via dggf@nl.pwc.com, binnen 30 dagen na kennisgeving van de
betreffende transactie. Zodra de transactie is afgehandeld of wanneer gebleken is
dat de transactie niet plaats zal vinden, zal de fondsbeheerder zo spoedig mogelijk
reageren op de partijen die hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt.
Beschrijving transactie (Nederlands)
Onderdeel DGGF
Financiering van lokaal midden- en kleinbedrijf (mkb)
Naam Financiële Instelling (FI)
Funding Societies (FS Capital Pvt. Ltd.)
Vestigingsplaats van de FI
FS Capital Pvt. Ltd is gevestigd in Singapore.
Aard van de activiteiten waarop de transactie betrekking heeft
Funding Societies (FS) is een digitale niet-bancaire financiële instelling, opgericht in
2015, die technologie gebruikt om kredietproducten te verstrekken aan het mkb in
vier landen in Zuidoost-Azië die anders geen toegang hebben tot financiële
producten. Momenteel wordt 80% van alle leningen uitbetaald in Indonesië, waar
de middelen van DGGF zullen worden geoormerkt. De instelling zal DGGF-gelden
uitsluitend uitlenen aan in Indonesië gevestigd mkb. FS levert twee hoofdproducten
voor het mkb in Indonesië, waaronder een innovatief handelsfinancieringsproduct
en een traditioneel werkkapitaalleningsproduct.
Omvang voorgenomen investering
DGGF zal een lening verstrekken aan FS Capital met een omvang gelijk aan EUR 3
miljoen.
Beoogde transactiedatum
De fondsbeheerder verwacht de overeenkomst met FS Capital in het vierde kwartaal
van 2021 te sluiten.
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Verwachte financiële resultaten
Er wordt een positief netto financieel rendement verwacht van deze investering.
Verwachte sociale impact
Indonesië heeft een gefragmenteerde markt voor financiële diensten die ook
gevolgen heeft gehad voor de beschikbaarheid van kredietproducten voor het mkb,
met name voor jonge ondernemers en startende ondernemers. Indonesië biedt
enorme kansen vanwege de grote bevolkingsomvang en mogelijkheden voor
financiële inclusie en economische ontwikkeling via het mkb. Om rurale
middelgrote, kleine en micro-ondernemingen te bereiken en kleine leningen en op
maat gemaakte producten te verstrekken, zijn nieuwe modellen nodig die
technologische efficiëntie benutten om het bereiken van deze klanten economisch
mogelijk te maken. FS biedt kansen voor DGGF om mkb’ers in Indonesië te
ondersteunen die voor het eerst toegang behoeven tot krediet. Met de steun van
DGGF zal de leningsfaciliteit naar verwachting 60 mkb-bedrijven ondersteunen met
een gerichte focus op jonge ondernemers.
Naleving ESG-criteria
Hoewel FS geen bestaand ESG-beleid of ESMS heeft, hebben zij zich eraan
gecommitteerd deze binnen een jaar te ontwikkelen en te implementeren met de
steun van technische assistentie van DGGF.
Belasting
FS is gevestigd in Singapore en is onderworpen aan de wettelijke belastingtarieven
die op haar van toepassing zijn. FS maakt geen gebruik van kunstmatige
constructies om haar belastingheffing of de belasting van het mkb die zij financiert
te verlagen en de investeringsvoorwaarden van DGGF zijn erop gericht dit te
borgen. FS verlangt dat het mkb dat zij financieren voldoet aan lokale wet- en
regelgeving, onder meer op het gebied van belastingen. DGGF zal actief monitoren
of FS aan haar lopende belastingverplichtingen voldoet en of zij handelt in
overeenstemming met de DGGF-belastingcriteria.
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