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Dutch Good Growth Fund  

 

Kennisgeving voorgenomen transactie DGGF120221122 / Ghana – Uitbreiding 

dienstverlening aan plantenveredelings- en plantenproductiebedrijven.   

Publicatiedatum: 22 november 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 ‘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@investinternational.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.  

 

 

Beschrijving transactie (Nederlands) 

 

Onderdeel DGGF  

‘Investeren Nederlandse ondernemers’ – uitgevoerd door Invest International 

 

Project omschrijving 

Dit Nederlandse bedrijf levert diensten aan plantenveredelings- en plantenproductiebedrijven 

vanuit Nederland en andere landen, waaronder Ghana. 

In Ghana willen zij de huidige activiteiten uitbreiden en Invest International is voornemens om 

deze uitbreiding deels te financieren. 

De investering zal bijdragen aan de creatie van circa 200 nieuwe banen in Ghana, waarvan 

circa 75% zal worden ingevuld door vrouwen. Tevens kan op termijn de lokale dienstverlening 

bijdragen aan voedselzekerheid. En tenslotte heeft het bedrijf een actieplan om haar carbon 

footprint niet alleen in beeld te brengen maar ook te reduceren. 

 

Tenslotte zorgt deze investering ook voor een positieve impact op de Nederlandse economie, 

aangezien er Nederlandse technologie wordt geleverd voor de uitbreiding in Ghana en er zullen 

enkele banen in Nederland gecreëerd worden. 
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Het project zal bijdragen aan de Sustainable Development Goals:  

2 (Geen honger) – 5 (Gender gelijkheid) – 8 (Eerlijk werk & 

economische groei – 13 (Klimaat actie) 

 

 

Investeringsland 

Ghana 

 

Risicocategorie 

De investering wordt geschaald in categorie B in termen van MVO-risico. Er wordt een 

‘Environmental and Social Action Plan’ (ESAP) opgesteld, gebaseerd op de OESO-richtlijnen en 

IFC performance standards. Doel daarvan is het beperken van eventuele risico’s op niet volledige 

naleving van de arbeidsomstandigheden. 

Naam fondsmanager en contactgegevens 

Invest International Public Programmes B.V. – if@investinternational.nl  
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