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Buysse lanceert tweede fonds voor La-
tijns-Ame rika
20 juli 2016 01:00

Michaël Sephiha

Het Ant werpse in vesteringsbureau Buysse & Part ners stapt in het Colom biaanse durf -
fonds Kandeo en lanceert daarnaast een tweede fonds gericht op Latijns-Ame rika.

Buys se & Part ners be slis te en ke le jaren ge le den om behal ve in ons land ook in het snel ler groeiende La -
tijns-Ame rika te investe ren. Het investe rings bu reau richt te het Latin Ame rican Growth Fund (LAGF) op
en haal de 80 mil joen euro op bij onderne mers, bemid del de fa milies en insti tu tio ne le investeer ders.

De be doe ling was te investe ren in Latijns-Ame rikaan se be drijven en fondsen. LAGF stap te in de fond sen
Alot hon, DGF Investments en MAS Equi ty Part ners. Deze week volg de een investe ring in het Co lombi-
aanse fonds Kan deo, dat fo cust op be drijven ac tief in al ternatie ve financiële diensten.

‘We beschikken nog over mid de len om samen met die fond sen co-investe ringen te doen in be drijven.
Maar onze enve lop om in nieu we, lo kale investe rings fondsen te stap pen is op’, zegt Di mitri Herbosch
(foto), vennoot bij Buys se & Part ners. ‘Het mo mentum om te investe ren in de regio is goed. In meerde re
landen zijn nieu we, onderne mings ge zinde re ge ringen aan zet. En in Co lombia is er vrede met de FARC-
re bel len.’

Daarom acht Buys se & Part ners de tijd rijp om een twee de La tijns-Ame rikaans fonds op te zetten. De
strate gie loopt ge lijk met die van het eerste fonds: di rect of indirect (via lo kale investe rings fondsen)
groei kapitaal verschaf fen aan kleine en mid del gro te be drijven. Hoe groot het twee de fonds moet worden,
laat Herbosch in het mid den.

Op de Bel gische markt is Buys se & Part ners nog al tijd bezig met de verkoop van Vival dis. De Ant werp se
durf kapitalist nam de uit zendgroep in 2009 over. Eind vorig jaar was Vival dis goed voor een net werk van
57 kanto ren en 82 mil joen euro omzet. De consul tant EY bege leidt het verkooppro ces.
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