Investeren met Impact
Investeren in een Tanzaniaanse duizendpoot
Van basismateriaal naar meerwaarde
In Tanzania wordt meer dan een kwart van het bruto
nationaal product geproduceerd in de landbouwsector.
Deze sector is goed voor 85% van de export en 80% van
de werkgelegenheid. De sector is redelijk divers; naast
productie van koffie, sisal, thee, katoen en cashewnoten
zijn er diverse soorten veehouderijen. Tanzania’s overige
inkomsten komen vooral uit goud en toerisme aan onder
andere het Victoriameer en de Kilimanjaro. In toenemende
mate komen inkomsten voort uit export van eind- en
halffabricaten. De overheid van Tanzania ziet vooral dit
laatste als een goede mogelijkheid om het land verder tot
ontwikkeling te brengen en heeft stimulering van deze
sector tot een speerpunt van haar beleid gemaakt.

Loop geen onnodig risico.
Lees de Essentiële BelegHerstel van een duurzame
product
gersinformatie.
In 2014 tekenden FMO en Mohammed Enterprises
Tanzania Ltd een overeenkomst ter financiering van
de rehabilitatie en uitbreiding van haar sisal plantages.
Mohammed Enterprises is een groot en divers familiebedrijf met activiteiten in de landbouw, handel en
verwerking van landbouwproducten, energie-opwekking
en transport. Daarmee is het ruim 40 jaar oude bedrijf
een grote werkgever in Tanzania en speelt het een
belangrijke rol in de ontwikkeling van het land.

Een van de producten van Mohammed Enterprises is sisal.
Sisal is een agave-plant en wordt gebruikt voor het maken
van vezels die traditioneel vooral worden gebruikt voor
touw, vloerbedekking, borstels, maar in toenemende mate
ook voor meubels, de auto-industrie en constructie o.a. ter
vervanging van asbest. Sisal is een bijzonder ecologisch

verantwoorde plant; het groeit het gehele jaar door en doet
het uitstekend zonder irrigatie op hete en droge plekken
waar weinig andere planten gedijen. Het telen ervan is
een arbeidsintensief proces door onder andere de oogst
van de bladeren welke om de paar weken moeten worden
afgesneden. Daarmee biedt het een stabiele bron van
werkgelegenheid.

De FMO-lening
De USD 20 miljoen lening die in december 2014 aan
Mohammed Enterprises is verstrekt voor een periode van
8 jaar, heeft als bestemming de herbeplanting van
bestaande sisalarealen en de uitbreiding met nieuwe
sisalplantages. Door haar brede scala aan activiteiten
verzorgt Mohammed Enterprises niet alleen de plantagesen
transport, maar is het ook uitstekend geëquipeerd om
waarde toe te voegen aan het basismateriaal en de sisal te
verwerken tot halffabricaat.
Met circa 25.000 mensen in dienst, verdeeld over de
diverse onderdelen, draagt Mohammed Enterprises circa
3,5% bij aan het bruto nationaal product van Tanzania.
Het is tevens een organisatie met een missie die verder
gaat dan economische groei. Het hecht grote waarde
aan ecologische en sociale vooruitgang van Tanzania en
investeert onder andere in scholing, gezondheidszorg en
toegang tot water.
Het FMO Privium Impact Fonds neemt met USD 2,5
miljoen deel in de lening die in 2016 tot volledige
uitbetaling kwam.

Tanzania
52.482.726 inwoners
947.300 km2

In het kader

De ontwikkeling van
Mohammed Enterprises Tanzania Ltd

Effecten van bewustwording
en innovatie
Sinds Tanzania in 1961 onafhankelijk werd van
Groot-Brittannië heeft het grote conflicten weten
te vermijden. Daarmee behoort het tot de meest
stabiele landen van Afrika. Hoewel stabiliteit over
het algemeen een gunstig effect op economische
groei heeft, is het land nog altijd een van de armste
landen wereldwijd met ongeveer de helft van de
populatie onder de armoedegrens levend van
minder dan USD 2 per dag.
Tot 1961 was Tanzania’s werelds grootste producent
van sisal. In de jaren daarna werd bijna de helft van
de vezelproductie overgenomen door synthetische
vezels. De sisalplantages raakten veelal in verval.
Echter sinds erweer meer behoefte is ontstaan
aan natuurlijke en recyclebare materialen met
minder negatieve impact op het milieu, is sisal
weer in opkomst en worden oude plantages in ere
hersteld en aangepast aan moderne standaarden.
Nieuwe verwerkingsmethoden zorgen ervoor dat
sisal vele malen breder inzetbaar is dan voorheen,
bijvoorbeeld als vervanging voor asbest of in papier
voor behang en pleisterwerk. Dit draagt bij aan de
groeiende vraag naar dit duurzame product.
Voor Tanzania, momenteel na Brazilië en Kenia
de derde producent en exporteur van sisal, draagt
het product bij aan een duurzaam economische
ontwikkeling van het land.
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“De veelzijdige vezel
die bijdraagt aan de
duurzame ontwikkeling
van een van de armste
landen ter wereld.”

Over de beheerder

Over de fondsadviseur

Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) is een Nederlandse aanbieder
van beleggingsinstellingen. Privium is een Alternative Investment Fund
Manager zoals bedoeld in de Alternative Investment Fund Manager-richtlijn
en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten
(www.afm.nl) en De Nederlandsche Bank. (www.dnb.nl). Privium bestaat
uit een team van ervaren beleggingsprofessionals. Daarnaast werkt Privium
samen met een groot aantal gerenommeerde partijen.

FMO Investment Management BV (‘FMO IM’) is een Nederlandse
beleggingsonderneming en volledige dochter van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO NV. FMO IM adviseert over de leningenportefeuille in
opdracht van de beheerder. Alle leningen die worden aangeboden aan het
fonds hebben het investeringsproces van FMO succesvol doorlopen en
zijn ook opgenomen in FMO’s eigen portefeuille. De missie van FMO IM is
om impact investeren schaalbaar te maken door investeerders toegang te
bieden tot FMO’s duurzame investeringen in opkomende markten.

Contact

Privium

T: +31 20 46 26 644 W: www.fmopriviumimpactfund.nl

Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.
Het FMO Privium Impact Fund, een Nederlands Fonds voor Gemene Rekening (‘FGR’), is opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Stichting
Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl). De informatie op deze flyer biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing en vormt geen (uitnodiging
tot het doen van een) aanbod van rechten van deelneming in het FMO Privium Impact Fund. Potentiële investeerders wordt geadviseerd om het prospectus en de essentiële beleggersinformatie aandachtig te lezen en onafhankelijk (juridisch en fiscaal) advies in te winnen voordat tot deelname wordt
besloten. De waarde van elk beleggingsfonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan als gevolg van het beleggingsbeleid
sterk fluctueren. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De getoonde
performanceoverzichten en/of rendementsdoelstellingen zijn door met zorg door Privium Fund Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen
geen rechten worden ontleend. Het prospectus van het FMO Privium Impact Fund is te downloaden via www.priviumfund.com/funds.

uitgegeven april 2017

