
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 Clifford Chance LLP

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

De maand augustus had een bestedingsruimte voor 
nieuwe leningen van USD 2 miljoen uit inleg, reguliere 
terugbetalingen en rentevergoedingen. 
In juli heeft u al kennis kunnen maken Agricola Pampa 
Baja S.A.C. uit Peru. Het fonds heeft deze maand haar 
deelname in de lening aan dit agrarische bedrijf tot de 
gewenste participatie van USD 2 miljoen kunnen 
verhogen.  
Daarnaast was er nog USD 1 miljoen beschikbaar voor 
een nieuwe participatie. De keuze is hierbij gevallen op 
Ecobank uit Nigeria. Ecobank is een bank actief op zowel 
de particuliere als zakelijke markt en heeft een 
gediversificeerde leningenportefeuille. Het is de 6de bank 
van Nigeria qua balansomvang en de 2de als het gaat om 
aantal vestigingen. Hiermee is het één van de 
8 zgn. ‘systeembanken’, banken die van belang zijn voor 
het financiële systeem van Nigeria. Ecobank is een 
onderdeel van de grote en sterke holding Ecobank
Transnational Inc., die in 35 Afrikaanse landen opereert 
en al jaren een klant is bij FMO. Vanuit milieuperspectief 
krijgt Ecobank van FMO extra aandacht. De leningen-
portefeuille van de bank bestaat voor meer dan 30% uit 
projecten met een potentieel verhoogde impact op het 
milieu (zoals projecten in de olie- en gassector). FMO’s
milieubeleid verlangt in zo’n geval van de bank dat het 
de risico’s goed in kaart brengt en monitort met behulp 
van een goed werkend milieu en sociaal management-
systeem. In het geval van Ecobank is een dergelijk 
managementsysteem al opgezet en operationeel. Waar 
nodig helpt FMO haar bank-klanten in voorkomende 
gevallen om zo’n goed werkend managementsysteem op 
te zetten.  
De lening waarin het fonds participeert is onderdeel van 
een groter financieringspakket waarmee Ecobank verder 
kan groeien en meer klanten zal kunnen bedienen. 
Hiermee wordt banencreatie en economische 
ontwikkeling van de Nigeriaanse economie gestimuleerd. 

Maandbericht augustus 2017

Fondswaarde (NAV) in USD
63.489.151 

Klasse B (EUR)

Waarde participatie 100,41

Maand rendement 0,16%

Rendement jaar tot heden 1,45%

Rendement afgelopen 12 mnd 2,19%

Rendement vanaf de start (inclusief dividend) 2,42%

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 25

Gemiddelde uitstaande bedrag per participatie (in USD) 2.134.429

Gemiddelde looptijd van de leningen in jaren 8,05

Gemiddelde interest margin van de portefeuille (bps) 492

Aantal landen 18

Totale aantal participaties sinds de start van het fonds 26

Uitstaand bedrag in FMO leningen 53.868.324
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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:
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). Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het 
prospectus van het FMO Privium Impact Fund is te downloaden via www.priviumfund.com/impact. 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.

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.

Nigeria heeft een snelgroeiende economie, maar komt af en toe negatief in het nieuws 
vanwege misstanden in haar olie- en gassector die van wezenlijk belang is voor die 
economische groei. Bij verbetering van die misstanden kan de financiële sector een 
belangrijke rol spelen; door milieueisen te koppelen aan financiering. Van oudsher had de 
Nigeriaanse financiële sector echter niet de beste reputatie. Maar is de reputatie nog wel 
terecht? Nigeria is een van de grootste economieën van Afrika en kent een groeiende 
middenklasse en levendige financiële sector.

Nigeria: een land van reputaties en ambities 

Maandbericht augustus 2017

Naam bedrijf Subsector Land Investering d.d.

1 Ecobank Financiële dienstverlening Nigeria augustus-17

2 Agricola Pampa Baja Landbouw Peru juli-17

3 Ecom Agroindustrial Landbouw Wereldwijd juli-17

4 ProduBanco Financiële dienstverlening Ecuador juni-17

5 City Bank Bangladesh Financiële dienstverlening Bangladesh april-17

6 One Bank Bangladesh Financiële dienstverlening Bangladesh maart-17

7 ContourGlobal / Vorotan Duurzame energie Armenië februari-17

8 Penonomé Duurzame energie Panama januari-17

9 Banco Continental Financiële dienstverlening Paraguay december-16

10 Sitio O de Quequén S.A. Landbouw Argentinië november-16

De laatste jaren heeft de Centrale Bank van Nigeria veel aandacht voor het verbeteren van de governance binnen de 
Nigeriaanse banken en het bestrijden van corruptie. Deze positieve ontwikkelingen komen helaas minder vaak in het 
nieuws dan de misstanden. In het kader van het streven naar een transparantere financiële sector die duurzamer 
bijdraagt aan de economische ontwikkeling van het land publiceerde de Centrale Bank van Nigeria in 2012 een 
raamwerk met richtlijnen voor het identificeren, beoordelen en mitigeren van milieurisico’s. Alle banken moesten 
daar binnen anderhalf jaar aan voldoen als zij hun bankvergunning wilden behouden. Dit raamwerk werd in 
samenspraak met de banken en onder intensieve begeleiding van o.a. FMO ontwikkeld. FMO’s ruime ervaring met 
het doorgronden van financiële instellingen in complexe economische omstandigheden en het op realistische, maar 
ook ambitieuze wijze toepassen van milieueisen, kwam hier uiteraard zeer goed van pas. 


