
 

 

PERSBERICHT  

Nederlandse vermogensbeheerder UFF investeert 

samen met Nigeriaans staatsfonds tenminste   

$50 miljoen in duurzame landbouw in Nigeria  

Amsterdam/Kaapstad/Abuja, 12 augustus 2016. De door Nederlanders opgerichte 

vermogensbeheerder UFF African Agri Investments gaat $50 miljoen investeren in 

duurzame landbouwprojecten in Nigeria, met de ambitie om dat uit te bouwen 

naar $200 miljoen. Hiervoor sluiten UFF en de Old Mutual Investment Group 

vandaag een overeenkomst met de Nigerian Sovereign Investment Agency NSIA.   

De overeenkomst met NSIA komt drie maanden nadat Old Mutual Investment Group 

haar belang in UFF uitbreidde tot 49% en het duo bekend maakte haar investeringen 

in Afrikaanse landbouw de komende jaren te verhogen van 200 naar 500 miljoen 

dollar. “Deze deal in Nigeria is de uitwerking daarvan,” aldus UFF’s medeoprichter 

Duncan Vink. “Dit is een belangrijke stap en laat zien dat Nigeria echt werk wil maken 

van het diversifiëren van haar economie.” Nigeria is de op één na grootste economie 

van Afrika alsook het volkrijkste land, met tenminste 180 miljoen inwoners.  

Volgens de Nigeriaanse minister van Financiën Kemi Adeosun past deze investering 

in het regeringsbeleid om minder afhankelijk te worden van olie-inkomsten. “Dit is 

een belangrijke mijlpaal voor ons streven om minder op olie te focussen en te 

investeren in duurzame groei,” aldus mevrouw Adeosun. Vink is ook blij dat deze 

investeringen samen met Nigeria’s staatsfonds, met een waarde van 1 miljard dollar, 

gedaan worden. “Daarmee kweek je vertrouwen in Nigeria zelf en krijg je ook lokale 

investeerders makkelijker mee,” aldus Vink.  

Investeren in commerciële landbouw komt steeds vaker voor in Afrika, stelt Diane 

Radley, CEO van de Old Mutual Investment Group. “We geloven sterk in landbouw 

als investering en het is niet voor niets dat we onze belangen daarin steeds verder 

uitbouwen,” aldus Radley. “Dit is een enorme kans voor institutionele beleggers uit 

binnen- en buitenland.”  

Duncan Vink: “Afrikaanse landen, waaronder Nigeria, importeren ieder jaar voor zo’n 

40 miljard dollar aan voedsel. En dat terwijl er meer dan genoeg vruchtbare 

landbouwgrond te vinden is om zelfvoorzienend te zijn. Steeds meer Afrikaanse 

landen gaan dat nu in zien.” Vink verwacht op korte termijn investeringen in nog 

meer Afrikaanse landen te gaan doen.  
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
UFF African Agri Investments BV, Duncan Vink: duncan.vink@uffagri.nl en +31 6 55 36 38 56. 
Website : www.uffagri.nl 
 
Old Mutual Investment Group, Jenna Wilson. Media manager:  jwilson@oldmutualinvest.com en +27 
21 5095667 - www.oldmutualinvest.com 
 
 
Over UFF 
UFF werd tien jaar geleden opgericht en is gespecialiseerd in commerciële landbouw investeringen 
in Afrika. Bij UFF staat duurzaamheid voorop terwijl het er tegelijkertijd in slaagt om voor 
investeerders een aantrekkelijk rendement te behalen. De experts van UFF die in het veld werken 
beschikken over uitgebreide ervaring en zorgen voor vertrouwen bij investeerders. Haar gekozen 
aanpak biedt hen op deze manier toegang tot aantrekkelijke investeringskansen in Afrika. 
 
UFF opereert vanuit Zuid-Afrika, Mauritius en Schiphol. Haar Nederlandse vestiging zal later dit jaar 
verhuizen naar Rotterdam. UFF geniet een betrouwbare reputatie met een goedwerkende en 
uitgeteste investeringsstrategie voor de commerciële landbouwsector op het Afrikaanse continent. 
 
Over Old Mutual Investment Group 
 
Old Mutual is in 1845 opgericht in Zuid-Afrika en is een beursgenoteerde onderneming met het 
hoofdkantoor in Londen. De groep beheert wereldwijd ruim $492 miljard aan vermogen en is actief 
op het gebied van verzekeringen, asset management en banking. Met een totaal beheerd vermogen 
van $34 miljard in Afrika is de Old Mutual Investment Group de divisie binnen de groep welke zich 
bezighoudt met asset management op het Afrikaanse continent. Naast de activiteiten in traditionele 
asset classes als listed equities en fixed income is de Old Mutual Investment Group de grootste asset 
manager op het Afrikaanse continent op het gebied van alternatieve investeringen met een beheerd 
vermogen van $3.9 miljard in private equity, infrastructuur, landbouwgrond en duurzame energie. 
 
Over de Nigerian Sovereign Investment Agency NSIA 

NSIA werd in 2011 opgericht door de Nigeriaanse regering en heeft als belangrijkste taak om te 

investeren in niet-olie gerelateerde sectoren. De 1 miljard dollar onder haar beheer zijn 

onderverdeeld in drie fondsen: een stabiliteitsfonds, een infrastructuurfonds en een fonds voor de 

toekomstige generaties.  

 

http://www.oldmutualinvest.com/

