
 

२०७५ वैशाख १९ गत े

 

वान टु वाचल ेearly stage  वसायहरूकोलाई नपेालकै ठूलो private equity fund स्थापना गन े| 

काठमाड  – लगानी वस्थापन कम्पनी वान टु वाचलटेर्ु नथर् एसोिसएट्स नामक private equity तथा 
venture capital कम्पनीसँगको साझेदारी घोषणा गरेको छ | यस साझेदारीको उ ेश्य नेपाल कै ठूलो 
private equity fund स्थापना गरी नेपालका अिभनव वसायहरू सामु िव ीय पहुचँ पुयार्उनु हो | 

िव ीयपहुचँको िवस्तार 

नेपालकै अगर्गामी लगानी वस्थापन कम्पनी वान टु वाचले फेरी पिन िव ीय पहुचँ िवस्तार गनर् बाटो 
दखेाइरहकेो छ | २ करोड यूरो को SME  fund स्थापना गन उ ेश्यले वान टु वाचले टर्ु नथर् 
एसोिसएट्ससगँको साझेदारी घोषणा गरेको हो | काठमाड  िस्थत यी दईु वसायको साझेदारीले नेपालको 
private equity तथा venture  capital  के्षतर्को िवकास गनर् उ मीहरूलाई ावसाियक सहायता 
पर्दान गरी लगानी जुटाउन समेत म त गन छ | यस साझेदारीले नेपाली SME हरूको वसाय वृि मा 
सहयोग पुयार्उन िवदेशी तथा स्वदेशी सह-लगानी कायर्को पर्व र्न गरी follow up investment तथा 
exit  पिन सम्भव पादर्छ | यसरी िव ीय पहुचँको िवस्तार माफर् त वसायहरूको उत्थानले दशेको 
अथर्तन्तर्मा नै योगदान पुयार्उने गदर्छ | 

बढ्दो िवशेषज्ञता 

वान टु वाच र टर्ु नथर् एसोिसएट्सको यस साझेदारीसगँ ैयस क्षेतर्को अनुभव र िवशेषज्ञता पिन जोिडद छ | 
टर्ु नथर् एसोिसएट्सको वान टु वाचको substantial शेयरमा लगानीले दवैु कम्पनीको SME Portfolio 

लाईएक जुट गनछ | टर्ु नथर् एसोिसएट्सको अध्यक्ष सुमन जोशी भने वान टु वाचमा पर्बन्ध िनदशकको 
भूिमका िनवार्ह गनछन् | जोशीले बिकग के्षतर्मा २४ वषर् िबताएपिछ सन् २०१४ माटर्ु नथर् एसोिसएट्स 
स्थापना गरेका हुन् | पूवर् बकर जोशीको आगमनले उनको िवस्तृत लगानी वस्थापन दक्षता र अनुभवका 
साथै उनको िवशाल नेटवकर्  पिन िभितर्ने हुदँासमूहलाई अझ बिलयो बनाउने छ | 

िवस्ततृ सवेा 

जोशीले पर्बन्ध िनदशकको भूिमका वान टु वाचका संस्थापक िवल्लेम िगर्िम्मकसँग बाँड्ने छन् | कम्पनीका 
बहुमत शेयरधनी िगर्िम्मकले भने अध्यक्ष तथा पर्बन्ध िनदशकको भूिमकामा िनरन्तरता िदनेछन् | िवगतका 
छ वषर्देिख नेपालमा बस्दै आएका डच नागिरक िगर्िम्मकको पूँजी संकलन, पँूजी वस्थापन तथा वसाय 
िवकासमा ध्यान केिन्दर्त रहने छ | “नेपाली वसायहरूको उत्थानमा हामर्ो सहयोग िव ीय पहुचँमा मातर् 
सीिमत हुने छैन,” भन्छन् िगर्िम्मक | “हामर्ो सेवा र सहायताहामर्ा portfolio  companies हरूलाई 
िनवार्ह गरी उनीहरूको ापार वसायलाई थप नयाँ उचाइमा पुयार्उने हामर्ो ल य छ |” 


