Dutch Good Growth Fund
Kennisgeving voorgenomen transactie Salkantay Exponential
Fund
Publicatiedatum: 7 februari 2022
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 Intermediair Fonds (IF):
Salkantay Exponential Fund
Vestigingsplaats van het IF:
Salkantay Exponential Fund wordt gevestigd in Ontario, Canada. Het fonds is fiscaal
transparant.
Naam beheerder van het IF:
Sociedad Gestora de Fondos de Inversión Salkantay Capital Partners S.A.
De aard van de activiteiten van het IF:
Salkantay Exponential Fund (Salkantay) is een closed-end early-stage
investeringsfonds met een looptijd van 10 jaar dat zich richt op bedrijven in het
Pacific Alliance-handelsblok en de Andes-landen met een focus op Peru en Colombia.
De doelstelling van het fonds is om te investeren in startups die zich richten op
oplossingen voor het verbeteren van de kwaliteit van leven in de regio op
onderwerpen als onderwijs, gezondheid en financiën.
Omvang voorgenomen investering
EUR 3 miljoen. Met deze investering draagt DGGF bij aan een totale verwachte
fondsomvang van ongeveer USD 20-25m.
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Beoogde transactiedatum
De fondsbeheerder van het DGGF verwacht de overeenkomst met Salkantay in het
tweede kwartaal van 2022 te sluiten.
Verwachte financiële resultaten
Er wordt een positief netto financieel rendement verwacht van deze investering.
Verwachte sociale impact
Salkantay zal kapitaal verstrekken aan startende ondernemers die effectieve
oplossingen ontwikkelen voor grote regionale problemen. Er wordt hierbij
vertrouwen gelegd in groeiende digitale connectiviteit en het opschalen van
technologische vooruitgang om substantiële werkgelegenheid voor jongeren te
genereren. Het Fonds streeft naar investeringen in 18-21 bedrijven, waarvan 30%
naar verwachting door vrouwen zal zijn opgericht. De strategie van Salkantay sluit
goed aan bij de doelstellingen van het DGGF voor inclusieve groei.
De investering van DGGF zal de fondsbeheerder in staat stellen een institutionele
definitieve fondsgrootte te bereiken die andere institutionele beleggers zal
aanmoedigen zich ook te committeren. Door de investering in Salkantay helpt DGGF
de basis te leggen voor interesse van investeerders in durfkapitaal in Peru, Colombia
en de regio.
Naleving ESG-criteria
Als voorwaarde voor DGGF-investering zal Salkantay een bijgewerkt ESG-beleid
nodig hebben om ervoor te zorgen dat alle relevante ESG-risico's adequaat worden
afgedekt. Daarnaast hebben zij een Environmental and Social Management System
("ESMS") nodig dat ESG-risicocategorieën identificeert en documenteert als
onderdeel van het beleggingsproces. Beide moeten in lijn zijn met de meest recente
ESG-normen. Het ESG-beleid en ESMS worden binnen zes (6) maanden na de eerste
sluitingsdatum

geïmplementeerd.

Salkantay

zal

de

uitsluitingslijst

in

haar

beleggingsproces opnemen in overeenstemming met het DGGF ESG-beleid (de
“DGGF-uitsluitingslijst”) binnen één (1) maand na de eerste sluitingsdatum.
Salkantay zal ook een formeel klachtenmechanisme moeten implementeren,
opgesteld

in

overeenstemming

met

de

DGGF-richtlijnen

voor

klachtenmechanismen. Daarnaast is een vereiste om ESG-documentatie van de
eerste twee investeringen te delen zodra ze zijn voltooid.
Belasting
Salkantay is opgericht als een commanditaire vennootschap onder de wetten van
Canada, die voldoet aan de transparantievereisten van de OESO. De bedrijven
waarin het fonds belegt, zijn in principe onderworpen aan de binnenlandse
wettelijke belastingtarieven. Salkantay maakt geen gebruik van kunstmatige
constructies om de belasting van het MKB dat zij financiert te verlagen en de
investeringsvoorwaarden van DGGF zijn erop gericht dit te waarborgen. Salkantay
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eist van het MKB dat het financiert dat het voldoet aan de lokale wet- en
regelgeving, onder andere op het gebied van belastingen, en Salkantay zal
controleren of het MKB aan zijn fiscale verplichtingen voldoet. DGGF zal monitoren
of Salkantay handelt in overeenstemming met de DGGF fiscale criteria.
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