
HISTORISCH OVERZICHT RENDEMENTEN

Fondsontwikkelingen Rendement

Historische waardeontwikkeling

Maandelijkse rendementen

Investerings-

methodiek

Beleggers participeren in onderhandse leningen die FMO 

verstrekt aan geselecteerde projecten en ondernemingen 

in ontwikkelingslanden.

Investeerbare 

sectoren

Landbouwsector; thema’s voedsel en water

Duurzame energie

Financiële dienstverlening

Telecominfrastructuur

Management fee 0.98% per jaar (klasse B, EUR) Verhandelbaar Maandelijks

Lopende kosten 1.25% (klasse B, EUR) Inschrijven Voor de 25e dag van de voorgaande maand

Jaarlijks dividend Ca. 2% per jaar netto (onderdeel van doelrendement) Uitschrijven Voor de 1e dag van de voorgaande maand (afhankelijk van 

liquiditeit eventueel beperkt tot 2% van het fondsvermogen) 

Doelrendement 2,5% tot 4% op jaarbasis (inclusief dividend, na aftrek van 

kosten, wanneer het fonds volledig geïnvesteerd is)

Valuta EUR (Klasse B)

Start datum fonds 20 juni 2016 Minimum investering EUR 100,-

Vestigingsland fonds Nederland Administrateur Circle Investments Support Services B.V.

Fonds type Fonds voor Gemene Rekening (FGR) Depositary KAS Trust & Depositary Services B.V.

Fondsbeheerder Privium Fund Management B.V. Accountant Ernst & Young Accountants LLP

Fondsadviseur FMO Investment Management B.V. Juridisch adviseur JONES DAY

ISIN code NL0011765912 (klasse B, EUR) Distributie ABN AMRO MeesPierson

Bloomberg code FPIFBED NA (klasse B, EUR) Websites www.priviumfund.com/funds

www.fmopriviumimpactfund.nl

Kerngegevens

Inclusief dividend

Maandelijkse Rendementen

In februari is een bedrag van USD 17,75 mln geïnvesteerd in 
zeven nieuwe en een bestaande investeringen verspreid over 
alle regio’s. 
Vier investeringen van USD 2,5 mln werden gemaakt in de 
financiële sector. De FMO leningen aan banken zijn vooral 
gericht op het doorlenen aan het lokale MKB en daarnaast ook 
ter financiering van specifieke energiebesparende maatregelen 
bij bedrijven. De eerste investering is gedaan in Amret, een 
grote micro-financieringsinstelling in Cambodja. De tweede 
investering is gedaan in een lening aan het Turkse AK Lease. 
Deze leasingdochter van AK Bank (3de bank van Turkije) kreeg 
als belangrijke voorwaarde mee dat AK Lease internationale 
milieu- en sociale standaarden gaat toepassen in haar gehele 
lening portefeuille. De derde investering in de financiele sector 
is Banco Bolivariano in Ecuador. Deze bank is gevestigd in het 
zuiden van Ecuador. De meeste andere banken in Ecuador zijn 
gevestigd in de centraal gelegen hoofdstad Quito. De laatste 
investering is in een lening aan Banco Financiera Comercial
Hondurena S.A. ook wel bekend als Banco Ficosha, de grootste 
bank van Honduras. 
Drie investeringen zijn gedaan in de energiesector. De eerste 
betreft de verhoging van USD 0,9 mln van onze bestaande 
fondsparticipatie in de lening aan Alisios Holdings S.A. voor de 
bouw van een viertal windmolen-projecten in Costa Rica. Hier 
heeft u vorige maand al kennis mee kunnen maken. De tweede 
investering in deze sector is een participatie van USD 2,5 mln in 
een lening aan Bugoye Hydro Ltd. in Uganda. Dit run-of-the-
river waterkrachtproject genereert genoeg stroom voor 
ongeveer 175.000 huishoudens in Uganda. De derde is gedaan 
in Pacific Solar Energy S.A. de CV te Honduras. Daar is USD 2,5 
mln geinvesteerd in een lening die gebruikt wordt voor de 
realisatie van een zonne-energiepark. De laatste investering is 
gedaan in een lening in de agrarische sector aan het bedrijf 
ECOM Agroindustrial Corp. Deze financiering wordt ingezet bij 
de Nigeriaanse dochter voor bedrijfsvoering en productie van 
cacao.

Maandbericht februari 2018

Fondswaarde (NAV) in USD
96.151.734 

Klasse B (EUR)

Waarde participatie 100,41

Maand rendement 0,11%

Rendement jaar tot heden 0,33%

Rendement afgelopen 12 mnd 2,11%

Rendement vanaf de start (inclusief dividend) 3,44%

Startdatum Jul-16
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Top 5 landen 

Portefeuillespreiding

Regio

Sector

Munteenheid

Credit rating*

*Credit rating is gebaseerd op FMO’s - door Moody’s gevalideerde - methodologie.

Landenspreiding

Aantal participaties in uitstaande leningen 41

Gemiddelde uitstaande bedrag per participatie (in USD) 2.147.903 

Gemiddelde looptijd van de leningen in jaren 6,03

Gemiddelde interest margin van de portefeuille (bps) 483

Aantal landen 24

Totale aantal participaties sinds de start van het fonds 42

Uitstaand bedrag in FMO leningen 88.064.035
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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.

Disclaimer:
Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen conform de Alternative
Investment Fund Manager Directive (‘ AIFMD’ ). Het Fonds en de Beheerder, Privium, zijn beiden opgenomen in het register dat wordt 
gehouden door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) (www.afm.nl). Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële 
Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus van het Fonds is te downloaden via www.priviumfund.com/funds. De waarde van elk 
beleggingsproduct is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren. 
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Contact
Mark Baak Joost Akkerman
T: +31 20 46 26 644 T: +31 20 46 26 644
E: mbaak@priviumfund.com E: jakkerman@priviumfund.com

Over de beheerder

Overzicht 10 meest recente fondsparticipaties

Highlight

Over de fondsadviseur
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.

De economie van Uganda groeit in een rap tempo en daar is energie voor nodig;  veel meer én 
vooral ook betrouwbare energie. Dat betekent dat er – naast nieuwe projecten - ook 
geïnvesteerd moet worden in bestaande projecten zoals het “run-of-the-river” water-
krachtproject Bugoye bij de Mubuku en Isya rivieren in het westen van Uganda. "Run-of-the-
river" betekent dat er nauwelijks sprake is van een dam om een deel van het water om te leiden 
naar de constructie waarin de rotoren zitten waarmee de energie wordt opgewekt. Hierdoor 
wordt de hoofdstroom van de rivier minimaal beïnvloed. Ook een dergelijke constructie heeft af 
en toe groot onderhoud nodig om voldoende stroom te blijven leveren. Om ervoor te zorgen dat 
de eigenaar de kosten kan spreiden en andere middelen kan inzetten om nieuwe projecten 

Waterkracht in Uganda, een dringende behoefte
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Naam bedrijf Subsector Land Investering d.d.

1 Ficosha Financiële dienstverlening Honduras februari-18

2 Ecom Agroindustrial Landbouw Wereldwijd februari-18

3 Pacific Solar Duurzame energie Honduras februari-18

4 Banco Bolivariano Financiële dienstverlening Ecuador februari-18

5 Bugoye Hydro Duurzame energie Uganda februari-18

6 AK Lease Financiële dienstverlening Turkije februari-18

7 Amret Financiële dienstverlening Cambodja februari-18

8 Alisios Holdings Duurzame energie Costa Rica januari-18

9 Khan Bank Financiële dienstverlening Mongolië januari-18

10 Inecobank Financiële dienstverlening Armenië december-18

te blijven ontwikkelen, wordt dergelijk onderhoud vaak gefinancierd. Dat is ook hier het geval. Door goed onderhoud kent 
deze installatie weinig uitval en door de gedeeltelijke financiering met vreemd vermogen worden nieuwe duurzame 
energieprojecten elders mogelijk. En dat is hard nodig, want Uganda heeft een groot tekort aan energie. Slechts 15% van 
de bevolking heeft toegang tot energie via het stroomnetwerk, terwijl de behoefte sinds 2000 met circa 7,5% per jaar stijgt. 
Nieuwe waterkracht projecten zijn dus hard nodig en worden naar verwachting in de komende jaren gerealiseerd. Daarmee 
wordt de toegang tot duurzame energie nu en in de komende jaren verbeterd en draagt ook dit project positief bij aan 
duurzaam ontwikkelingsdoel 7 “Duurzame en betaalbare energie”.


