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Beschrijving transactie (Nederlands) 

 

 

Onderdeel DTIF 

Investeren  

 

Korte omschrijving 

Dit Nederlandse bedrijf is voornemens om te investeren in een nieuwe 

productiefaciliteit voor kokos substraat in Querétaro, Mexico.  

Het bedrijf is wereldwijd actief in de productie en handel van hoogwaardige 

natuurlijke bewortelings- en groeimedia voor de professionele tuinbouw.  

Voor hun uitbreiding in het buitenland vragen zij Dutch Trade and Investment 

Fund een financiering te verstrekken, additioneel aan hun huidige bancaire 

financiering. Naast de economische groei in Nederland, zal de investering een 

toename (circa 3) van het aantal banen in Nederland en een toename (circa 60) 

van het aantal banen in Mexico met zich meebrengen.  

RVO is voornemens deze investering te financieren. 

 

Investeringsland 

Mexico 

 

Risicocategorie 

Investering valt in risico categorie B. Er is reeds een Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO) action plan opgesteld voor de lopende 

financiering, gebaseerd op de OESO-richtlijnen en IFC performance standards. 

Deze zal waar nodig worden bijgewerkt. Doel daarvan is het beperken van 

eventuele risico’s op niet volledige naleving van deze normen. 

 

Naam fondsmanager  

RVO.nl 
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