Dutch Good Growth Fund

Onderdeel: investeren
Nederlands mkb
In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Ondernemen voor ontwikkeling
Bent u van plan te investeren in een ontwikkelingsland of
opkomende markt? En krijgt u de financiering niet rond met uw
bank? Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) ondersteunt private
investeringen van Nederlandse mkb-ondernemers met garanties en
co-financiering (leningen) tot een maximum van 10 miljoen euro.

Wat zijn de mogelijkheden?
Veel banken zijn terughoudend met het financieren van
investeringen in ontwikkelingslanden en opkomende markten.
Hierdoor worden kansen gemist. Kansen voor u, maar ook kansen
voor de ontwikkeling ter plekke. Het DGGF biedt daarom
financieringsmogelijkheden aan mkb-ondernemingen met een
goed investeringsplan. Daarbij zijn de meest voorkomende
mogelijkheden:
• 	Garanties aan EU en lokale banken
	Vindt uw bank of een lokale bank het risico op de financiering te
hoog? Het DGGF kan een garantie verstrekken die eventuele
verliezen op een lening of aandelenkapitaal beperkt. Doordat het
DGGF een deel van het risico (60 tot 80 procent) overneemt, is
een bank sneller geneigd u een lening te verstrekken.
• Co-financiering met private financiers
	Krijgt u de financiering van uw project met alleen uw bank niet
rond? Het DGGF kan een aanvullende lening verstrekken tegen
een marktconforme rente. Co-financiering vanuit DGGF bedraagt
maximaal 49%, de maximale participatie van het DGGF per
financiering is 10 miljoen euro.

• Leningen aan private equity fondsen
	Is een investeringsfonds bereid te participeren in uw initiatief?
Het DGGF kan een lening verstrekken waarmee het betreffende
fonds maximaal 50% van zijn investeringen kan financieren.
Terugbetaling vindt plaats voor zover de participaties inkomsten
opleveren, in een verhouding die voldoende gunstig is voor het
investeringsfonds. Zo wordt het fonds gestimuleerd extra te
investeren in ontwikkelingsrelevante expansie van mkb
ondernemingen in DGGF-landen.

Investeringsomvang
Het DGGF financiert maximaal €10 miljoen. Wij verwachten
daarnaast een minimale eigen bijdrage van rond de 20%.

Kom ik in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor financiering van uw investering
moet u in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:
-- U hebt een in Nederland gevestigd mkb-bedrijf (volgens de
Europese definitie) met substantiële activiteiten in Nederland.
-- U onderneemt maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO). RVO.nl gebruikt hiervoor MVO-criteria die gebaseerd zijn
op de OESO-richtlijnen en de IFC Performance Standards. RVO
kan u hier nader over informeren of kijk op: www.rvo.nl/dggf
-- U hebt een goed onderbouwd businessplan en u beschikt over
voldoende financiële middelen dat verwacht kan worden dat u de
financiering in de toekomst kan terugbetalen. Het DGGF
financiert alleen rendabele investeringen.

-- Uw investering is ontwikkelingsrelevant; u levert een bijdrage aan
de lokale groei van werkgelegenheid, de duurzame overdracht
van kennis en vaardigheden, technologie en innovatie en/of het
verbeteren van de lokale productie.
-- Het project is niet gericht op het verlagen van uw winsten of te
betalen bronheffingen in het betreffende land.
-- De maximale omvang van een transactie bedraagt € 10 miljoen
(lening, garantie of combinatie).
-- Uw investering moet plaatsvinden in een van de DGGF-landen.
Voor een landenlijst zie www.dggf.nl/landenlijst.
-- Voorkeur gaat uit naar co-financiering van een project met
commerciële financiers.

Wat moet ik doen om in aanmerking te komen?
Om in aanmerking te komen voor een financiering kunt u
vrijblijvend uw projectidee, plan of exporttransactie indienen bij
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit doet u
door een formulier – genaamd quickscan - in te vullen voor
Investeren of Export op de website www.dggf.nl en op te sturen
naar klantcontact@rvo.nl.
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Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Om de leesbaarheid
te bevorderen zijn juridische zinsneden vereenvoudigd weergegeven. Aan
deze brochure en de daarin opgenomen voorbeelden kunnen geen rechten
worden ontleend. RVO.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik
ervan. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze
ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Vervolgstappen?
Een adviseur van DGGF van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl) neemt vervolgens zo spoedig mogelijk
telefonisch contact met u op. Hij bespreekt met u de ingevulde
quickscan. Tijdens dit gesprek licht u uw projectplan toe. Onze
adviseur beoordeelt of deze haalbaar is voor DGGF en of het zin
heeft om de aanvraagprocedure voor een DGGF-financiering in
gang te zetten. Eventueel wordt gekeken of er andere
mogelijkheden bestaan.

Wat als mijn project (nog) niet geschikt is voor DGGF?
Wellicht komt u in aanmerking voor een andere regeling. Zo richt
het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) zich op andere
buitenlandse markten dan de DGGF-landen. Lees meer over DTIF
via de website www.rvo.nl/dtif. Wilt u meer informatie over
internationale financiering? Bij RVO.nl is een loket ingericht waar
u terecht kunt met al uw vragen: tel. 088 042 42 42. Of kijk op
onze websites: www.rvo.nl/dggf en www.dggf.nl.

