
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

In de maand oktober was USD 1,5 miljoen beschikbaar 
voor nieuwe investeringen. Aangezien we in de 
portefeuille nog relatief weinig investeringen hebben in 
de financiële sector in Afrika hebben we er voor gekozen 
om dit bedrag te investeren in Fidelity Bank in Ghana. 
Fidelity Bank behoort tot de grootste private banken in 
Ghana en heeft de ambitie om te groeien in het midden-
en kleinbedrijf segment. De investering wordt onderdeel 
van een lening met een totale waarde van USD 60 
miljoen. FMO neemt daarvan USD 25 miljoen voor zijn 
rekening en in dit deel wordt door het Impact fonds 
geparticipeerd.  
Door de forse daling van de olieprijs eind 2015 en begin 
2016 heeft Fidelity Bank, net als de andere banken in 
Ghana, een lastige periode doorgemaakt. Eind 2016 
deed de Centrale Bank van Ghana onderzoek naar de 
kwaliteit van de leningportefeuilles van Ghanese banken 
en Fidelity Bank kwam daar positief uit naar voren. 
De ambitie om vooral in het MKB segment te groeien zal 
zorgen voor een verdere diversificatie van de 
portefeuille, waardoor de impact van bijvoorbeeld een 
fors dalende olieprijs minder zal zijn dan voorheen. 
Gelijktijdig is Fidelity Bank bezig haar milieu- en sociale 
risicomanagement systeem te verbeteren. De acties die 
daar voor zijn afgesproken en zijn vastgelegd in de 
documentatie van de lening zijn en worden volgens 
schema en in samenwerking met FMO 
geïmplementeerd. De implementatie is voor FMO een 
vereiste aangezien Fidelity Bank in de hoogste 
risicocategorie valt. Dat komt door het huidige relatief 
grote aandeel in de portefeuille van energie-, 
constructie- en olie- en gasgerelateerde investeringen. 
Door de lening zullen veel MKB bedrijven in staat 
worden gesteld duurzaam te groeien en meer mensen 
aan te nemen, met uiteindelijk een positief effect op de 
economische ontwikkeling van Ghana. 

Maandbericht oktober 2017

Fondswaarde (NAV) in USD
63.438.389 

Klasse B (EUR)

Waarde participatie 100,76

Maand rendement 0,18%

Rendement jaar tot heden 1,80%

Rendement afgelopen 12 mnd 2,18%

Rendement vanaf de start (inclusief dividend) 2,77%

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 27

Gemiddelde uitstaande bedrag per participatie (in USD) 2,116,778.41

Gemiddelde looptijd van de leningen in jaren 7.97

Gemiddelde interest margin van de portefeuille (bps) 492

Aantal landen 20

Totale aantal participaties sinds de start van het fonds 28

Uitstaand bedrag in FMO leningen 57.228.053
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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.

Ghana, gelegen aan de westkust van Afrika, is een land met ruim 27 miljoen inwoners 
waarvan zo’n 40% jonger is dan 14 jaar. Voor deze opgroeiende generatie zal in de 
komende jaren werkgelegenheid moeten worden gecreëerd. Nu is de werkeloosheid al 
circa 12%, dus de behoefte aan nieuwe banen is aanzienlijk en zal maar verder toenemen. 
Juist het midden- en kleinbedrijf speelt een belangrijke rol in het creëeren van nieuwe 
banen. De meeste banen worden nu eenmaal gecreëerd naarmate bedrijven doorgroeien 
van micro naar klein tot middelgroot. Voor deze groei is kapitaal hard nodig, bijvoorbeeld 
om te investeren in machines, in voorraden of bedrijfspanden, maar ook in voldoende 
opleiding en salaris van personeel. Door een bank te financieren die gericht is op het MKB 
stimuleert FMO langetermijn financiering voor deze sector en draagt zo bij aan groei en

MKB, de banenmotor uiteraard ook in Ghana

Maandbericht oktober 2017

Naam bedrijf Subsector Land Investering d.d.

1 Fidelity Ghana Financiële dienstverlening Ghana oktober-17

2 Ecobank Financiële dienstverlening Nigeria augustus-17

3 Agricola Pampa Baja Landbouw Peru juli-17

4 Ecom Agroindustrial Landbouw Wereldwijd juli-17

5 ProduBanco Financiële dienstverlening Ecuador juni-17

6 City Bank Bangladesh Financiële dienstverlening Bangladesh april-17

7 One Bank Bangladesh Financiële dienstverlening Bangladesh maart-17

8 ContourGlobal / Vorotan Duurzame energie Armenië februari-17

9 Penonomé Duurzame energie Panama januari-17

10 Banco Continental Financiële dienstverlening Paraguay december-16

economische banencreatie. Deze doelen worden nader omschreven onder duurzaam ontwikkelingsdoel 8 “eerlijk werk 
en economische groei”. Lees meer over dit doel op de website van de Verenigde Naties: https://unric.org/nl/sdg-8

https://unric.org/nl/sdg-8

