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Dutch Trade and Investment Fund 

 

Onderdeel DTIF 

Investeren Nederlands midden- en kleinbedrijf uitgevoerd door RVO.nl 

 

Titel 

Oekraïne -Uitbreiding graanboerderij – DTIF119UK1 

 

Bedrijf 

Bontrup Agrilculture B.V. 

 

Land 

Oekraïne 

 

Sector 

Landbouw 

 

Bedrag 

EUR 3.500.000 

 

Periode  

20 november 2019 – 20 november 2025 

 

Betrokken partijen 

FMO - Fonds Opkomende Markten (FOM) 

 

Impact 

Positieve economische impact voor NL moedermaatschappij; 

Levering van materieel vanuit NL naar Oekraine; 

Indirecte impact: waste-to-energy van graanafval;  
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IMVO 

Deze investering valt in risicocategorie B+. 

Er wordt een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) action plan 

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. 

 

 

Korte omschrijving  

Met een lening van DTIF wordt Bontrup Agriculture B.V. in staat gesteld om haar 

graanboerderij in de Oekraïne uit te breiden in hectares en materieel. Deze 

investering draagt bij aan de Nederlandse economie doordat het zorgt voor een 

positieve economische impact voor de NL moedermaatschappij en levering van 

materieel uit Nederland.  

 

Het project zal bijdragen aan de Sustainable Development Goals:  2 - 8 en 12 
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