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Dutch Good Growth Fund  

 

Kennisgeving voorgenomen transactie DGGFSIF20230119 / Tanzania – 

Verwerken en vermarkten van cashew noten 

 

Publicatiedatum: 18 januari 2023 

 

 

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.  

 

mailto:if@investinternational.nl
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Beschrijving transactie (Nederlands) 

 

 

Onderdeel DGGF 

‘Investeren Nederlandse ondernemers’ 

 

Korte omschrijving 

Een Nederlands bedrijf gaat samen met de lokale partner cashewnoten 

verwerken en vermarkten.   

De investering is in het werkkapitaal van de onderneming. De voorgenomen 

DGGF financiering aan het Nederlands bedrijf is in de vorm van een lening met 

een looptijd van 3 jaar. 

 

De verwachte impact is lokale werkgelegenheid van ca. 3000 indirecte fte. 

 

Het project zal direct bijdragen aan de Sustainable 

Development Goals (SDG’s):  2 (Zero Hunger), 5 (Gender 

Equality), 8 (Decent Work), 12 (Responsible Production and 

Consumption), 13 (Climate Action). 

  

 

Investeringsland 

Tanzania 

 

Risicocategorie 

De investering valt in risicocategorie B. 

Er wordt een ‘Environmental and Social Action Plan’ (ESAP) 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 

Invest International, if@investinternational.nl 
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