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Texaf lanceert digitale activiteit in Afrika
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Appartementen van Texaf in de Congolese hoofdstad Kinshasa. ©texaf

De Belgische holding investeert in een fonds dat jonge Afrikaanse technologiebedrijven financiert. Technologie kan uitgroeien tot 

een derde poot van Texaf.

'W
e zijn ervan overtuigd dat de invoering van nieuwe digitale technologie een belangrijke motor wordt van economische 

groei in Afrika', stelt Texaf in een persbericht. Daarom beslist de holding met activiteiten in Congo 1 miljoen euro te 

investeren in Afrikaanse bedrijven die innoveren met die technologieën.

Texaf investeert voorlopig niet rechtstreeks in Afrikaanse bedrijven, maar onrechtstreeks via Partech Africa. Dat algemeen technologisch 

fonds richt zich op verschillende sectoren, zoals de financiële sector en mobiele en online consumentendiensten. Ook mobiliteit en de 

digitalisering van de informele economie komen in aanmerking.

Partech Africa wil meer dan 100 miljoen euro ophalen. Het wordt ondersteund door onder meer de Wereldbank, de Europese 

Investeringsbank en privébedrijven als Orange, Edenred, en L'Oréal. Partech beheert het fonds. Die internationale durfkapitalist beheert 

activa ter waarde van 1,3 miljard euro.

Via de investering in Partech Africa wil Texaf snel meer kennis verwerven om zelf of samen met Partech Africa te kunnen investeren in 

Afrikaanse bedrijven. De holding hoopt dat technologie uitgroeit tot een derde poot, naast vastgoed en de zandsteengroeve Carrigrès.

'Door de aard van de nieuwe activiteit treedt Texaf nu buiten de grenzen van de Democratische Republiek Congo en spreidt het zijn 

geografische risico.' Texaf is sinds 1925 een belangrijke speler in Congo. 

Wouter Vervenne, Redacteur Beleggen 
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De minister van Financiën van Maleisië vraagt een schadevergoeding voor de omstreden transacties van Goldman Sachs met het Maleisische staatsinvesteringsfonds 

1MDB. 
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Maleisië eist 6,6 miljard euro van Goldman Sachs

De aandelenmarkten hebben nog enkele lastige maanden voor de boeg, verwacht de Belgische vermogensbeheerder Econopolis. Pas als de handelsoorlog op de 

Amerikaanse economie inhakt en Trump inziet dat hij met China moet onderhandelen, kan het tij keren. 
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‘Eerste helft van 2019 wordt moeilijk voor de beurzen'

’Als we de programmatiekosten van robots kunnen beperken, kan robotarbeid concurreren met de lagelonenlanden.’ 

GESPONSORDE INHOUD

Wat doet een robot in 2030? 


