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TEXAF ZET EEN STAP IN DIGITAAL AFRIKA
TEXAF is overtuigd dat de invoering van nieuwe technologieën, en in het bijzonder van digitale
technologieën, een belangrijke motor van economische groei zal worden in Afrika. Deze golf treft ook de
Democratische Republiek Congo. De groep TEXAF die de enige beursgenoteerde vennootschap waarvan
alle activa in de DRC gelegen zijn is er sinds 1925 een belangrijke speler.
Daarom beslist TEXAF te investeren in Afrikaanse bedrijven die innoveren met deze technologieën.
Om deze nieuwe activiteit op te starten heeft TEXAF gekozen voor een toenadering met de
sectorspecialist via een investering van 1 miljoen EUR in het nieuwe venture capital fonds PARTECH
AFRICA (https://partechpartners.com/)
PARTECH AFRICA is een fonds dat beheerd wordt door PARTECH, een van de meest internationaal actieve
venture capitalist, met 5 fondsen gespecialiseerd in nieuwe technologieën. PARTECH beheert vandaag 1,3
miljard EUR activa en zijn team van ongeveer 50 medewerkers begeleidt veelbelovende ondernemingen
in de verschillende domeinen van de nieuwe technologieën tijdens alle stadia van hun ontwikkeling (seed,
venture en growth).
In januari 2018 besliste PARTECH om een gespecialiseerd fonds voor nieuwe technologieën op te starten
dat volledig gericht is op Afrika, in de overtuiging dat dit continent een enorm potentieel biedt. Met dit
fonds wil het technologische vooruitgang mogelijk maken die de huidige traditionele modellen overstijgt.
TEXAF deelt deze visie volledig.
Het fonds PARTECH AFRICA is gespecialiseerd in de financiering van ondernemingen in early stage, met
initiële tickets van € 0,5 tot € 5 mln. Zo worden getalenteerde Afrikaanse teams begeleid die
gebruikmaken van technologie om aan de structurele behoeften van de Afrikaanse markten te
beantwoorden, wat enorme opportuniteiten oplevert in de opkomende markten. PARTECH AFRICA is een
algemeen technologisch fonds dat zich richt op verschillende sectoren, waaronder financiële inclusie
(Fintech, InsurTech, nieuwe distributiemodellen), mobiele en online consumentendiensten (handel, vrije
tijd, onderwijs, gezondheid, digitale diensten), maar ook mobiliteit, supply chain en de digitalisering van
de informele economie.
Het fonds PARTECH AFRICA, dat meer dan 100 mln. EUR wil ophalen, wordt ondersteund door een groep
vooraanstaande financiële instellingen, waaronder IFC, lid van de groep van de Wereldbank, de Europese
Investeringsbank (EIB) en Bpifrance, maar ook private groepen zoals Orange, Edenred, JCDecaux Holdings,
L’Oréal en heel wat Family Offices en gerenommeerde ondernemers.
Via een investering in PARTECH AFRICA wil de groep TEXAF snel een betere kennis verwerven van dit
activiteitsdomein om in bedrijven te kunnen investeren en een nieuwe ontwikkelingspool uit te bouwen,
naast haar activiteiten in vastgoed en in de zandsteengroeve, door zelf of samen met PARTECH AFRICA te
investeren.
TEXAF kan zijn kennis van de DRC delen en zijn beursnotering zal de zichtbaarheid verhogen van de
ondernemingen die de groep zal begeleiden.
Door de aard van deze nieuwe activiteit treedt TEXAF nu buiten de grenzen van de DRC en spreidt zo zijn
geografisch risico.
In diezelfde logica van toenadering tot de Afrikaanse jeugd die van vernieuwing houdt, is TEXAF verheugd
te kunnen aankondigen dat het een partnerschap is aangegaan met het nieuwe AfricaMuseum. De groep
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is peter geworden van een zaal (AFRICA TUBE) die gewijd is aan digitale ontmoetingen tussen jongeren
die in Europa en Afrika wonen. Daarvoor werkt TEXAF samen met het cultureel centrum TEXAF BILEMBO
in Kinshasa. AFRICA TUBE is bedoeld als ontmoetingsplaats waar een dynamische dialoog kan
plaatsvinden tussen de culturen en generaties van het Afrika van vandaag.

Over PARTECH:
Partech is een belangrijke investeerder die zich ten dienste stelt van innovatieve bedrijven. De onderneming heeft
kantoren in San Francisco, Parijs, Berlijn en Dakar. Haar gespecialiseerde teams leveren kapitaal, operationele
ervaring en strategische steun aan ondernemers in alle stadia van hun ontwikkeling (seed, venture en growth), met
een investeringscapaciteit van meer dan een miljard euro. De geïnvesteerde tickets variëren van € 200k tot € 50 mln.
en dekken een brede waaier van technologieën, producten en diensten voor bedrijven en particulieren (software,
online merken, diensten, hardware, deep tech …). De door Partech ondersteunde vennootschappen realiseerden meer
dan 20 beursintroducties en meer dan 50 strategische overdrachten ter waarde van meer dan $ 100 mln.
De huidige portefeuille van Partech: https://partechpartners.com/companies/

Over TEXAF:
TEXAF werd opgericht in 1925 en is momenteel de enige investeringsmaatschappij die actief is in industrie, vastgoed
en landbouw waarvan alle dochtermaatschappijen en activiteiten in de Democratische Republiek Congo gelegen zijn
en die genoteerd is op Euronext.
Deze beursnotering van de Congolese activiteiten en de verplichtingen betreffende goed beheer en transparantie die
ermee gepaard gaan, vormen een belangrijke troef voor de groep bij de promotie van de formele sector in de DRC.
Contact: Jean-Philippe Waterschoot, CEO: +32 476 25 26 26 - +243 81 891 0525
Christophe Evers, CFO: +32 495 24 32 60
Philippe Croonenberghs, Voorzitter: +32 495 24 32 64
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