Dutch Good Growth Fund
Kennisgeving voorgenomen transactie Algebra Ventures II
Publicatiedatum: 15 december 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)
Algebra Ventures II Cooperatief U.A (AV II)
Vestigingsplaats van de FI
AV II is zal gevestigd zijn in Nederland.
Naam manager van de FI
Algebra Ventures II BV
Aard van de activiteiten waarop de transactie betrekking heeft
AV II is een 10-jarig closed-end investeringsfonds dat zich richt op beginnende
technologiebedrijven, voornamelijk in Egypte (80%), met tot 20% gereserveerd
voor kansen in SSA en MENA. De doelstelling van het Fonds is om de al lang
bestaande problemen van ontwikkelingslanden op te lossen door gebruik te maken
van de kracht van technologie. De belangrijkste beoogde sectoren zijn fintech,
healthtech, edutech, agritech, cleantech, kerntechnologieën, marktplaatsen en
internet voor consumenten en mobiele toepassingen.
Omvang voorgenomen investering
DGGF zal een lening verstrekken aan AV II met een omvang gelijk aan USD 10
miljoen. Met deze investering draagt DGGF bij aan een totale verwachte
fondsomvang van ongeveer USD 90-125m.
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Beoogde transactiedatum
De fondsbeheerder verwacht de overeenkomst met AV II in het eerste kwartaal van
2022 te sluiten.
Verwachte financiële resultaten
Er wordt een positief netto financieel rendement verwacht van deze investering.
Verwachte sociale impact
AV II zal kapitaal verstrekken aan bedrijven die de integratie van diensten voor
mensen aan de ‘onderkant van de economische piramide’ vergemakkelijken door
gebruik te maken van technologie. Als voortzetting van hun Fund I-strategie, zal
Algebra financiering verstrekken aan technologiebedrijven die het creëren van
indirecte werkgelegenheid (online marktplaatsen en platforms) mogelijk maken.
Daarnaast zullen goederen en diensten tegen lage marginale kosten geleverd
worden aan achtergestelde gemeenschappen in landelijke- en stedelijke gebieden
met lage inkomens. Hiermee ontstaat een goede aansluiting bij de DGGFdoelstelling van inclusieve groei binnen de focuslanden. AV II streeft naar
beleggingen in 22 bedrijven, voornamelijk in de vorm van aandelen.
DGGF zal Algebra ondersteunen bij het uitbreiden naar nieuwe markten voor AV II
en een sterke rol spelen bij de verdere ontwikkeling van het marktecosysteem en
het aantrekken van nieuwe spelers in de opkomende markt voor durfkapitaal in
Egypte en de SSA- en MENA-regio's.
Naleving ESG-criteria
Als voorwaarde voor DGGF-beleggingen moet AV II een bijgewerkt ESG-beleid
hebben om ervoor te zorgen dat hun uitsluitingslijst in overeenstemming is met de
meest recente ESG-normen en zodat alle relevante ESG-risico's adequaat zijn
afgedekt. Het ESG-beleid is in overeenstemming met het DGGF ESG-beleid en wordt
binnen negen (9) maanden na de eerste transactie geïmplementeerd. Algebra zal
ook
een
klachtenmechanisme
moeten
implementeren,
opgesteld
in
overeenstemming met DGGF Guidance on Complaints Mechanisms, en een
Environmental and Social Management System (ESMS) uitvoeren dat ESGrisicocategorieën identificeert en documenteert en rollen en verantwoordelijkheden
schetst als onderdeel van het beleggingsproces.
Belasting
AV II zal gevestigd zijn in Nederland en gestructureerd worden als een Coöperatie.
Verder zal Algebra transparant zijn voor Nederlandse fiscale doeleinden. Beleggers
in Algebra zullen vervolgens worden belast in hun eigen rechtsgebied. De bedrijven
waarin het fonds belegt, zijn in principe onderworpen aan de binnenlandse
wettelijke belastingtarieven.
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