
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

Het te investeren bedrag was in de maand november 
USD 2 miljoen. De bestaande portefeuille met 27 
investeringen vertoonde wederom een stabiel beeld. 
Deze maand hebben we ervoor gekozen om de instroom 
te verdelen over twee participaties, beiden in financiële 
instellingen, maar niet in de regio Latijns-Amerika omdat 
deze regio al een sterke vertegenwoordiging kent in de 
bestaande portefeuille.  
De eerste participatie betreft een USD 1 miljoen 
verhoging van de bestaande participatie in TBC Bank in 
Georgië, waarmee de totale participatie op USD 2,5 
miljoen komt. TBC is inmiddels de grootste bank van 
Georgië en richt zich voor een belangrijk deel op het 
lokale midden- en kleinbedrijf en draagt hierdoor 
substantieel bij aan banencreatie en economische groei 
in het land.  
De tweede participatie ter waarde van eveneens USD 1 
miljoen is gedaan in Eastern Bank in Bangladesh. Dit 
betreft een nieuwe investering voor het fonds. Eastern
Bank is de derde bank in Bangladesh in de fonds-
portefeuille, maar met een totaal geïnvesteerd bedrag 
van USD 4,5 miljoen blijft het aandeel van Bangladesh in 
de totale fondsportefeuille ruimschoots binnen 
aanvaardbare grenzen. Bovendien ondersteunt het 
financieren van meerdere banken in een land FMO's
beleid op milieu- en sociaal gebied. In dit beleid speelt de 
lokale financiële sector een belangrijke rol; FMO 
stimuleert en ondersteunt de lokale banken om strengere 
milieu- en sociale eisen te stellen bij het verstrekken van 
leningen aan gevoelige sectoren. Daarmee verwezenlijkt 
FMO de verbeteringen die het in dergelijke sectoren 
beoogt. Wat Eastern Bank bijzonder maakt, is dat zij 
vooruitstrevender is dan andere banken in Bangladesh en 
bijvoorbeeld als eerste “groene leningen” is gaan 
verstrekken. Deze financieringsvorm is specifiek bedoeld 
voor bedrijven die duurzame activiteiten ontwikkelen 
zoals een zonnepanelenfabrikant.

Maandbericht november 2017

Fondswaarde (NAV) in USD
65.977.515 

Klasse B (EUR)

Waarde participatie 100,96

Maand rendement 0,20%

Rendement jaar tot heden 2,00%

Rendement afgelopen 12 mnd 2,17%

Rendement vanaf de start (inclusief dividend) 2,97%

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 28

Gemiddelde uitstaande bedrag per participatie (in USD) 2.076.867,83

Gemiddelde looptijd van de leningen in jaren 7,96

Gemiddelde interest margin van de portefeuille (bps) 4,88

Aantal landen 20

Totale aantal participaties sinds de start van het fonds 29

Uitstaand bedrag in FMO leningen 58.127.924

0% 2% 4% 6% 8% 10%

Bangladesh

Tanzania

 Armenië

 Panama

 Argentinië

14.5

13.7

9.3

20.6

0.0

Afrika

Azië

ECA

LAC

Other

10.9

9.2

31.6

6.4

Landbouw

Duurzame energie

Financiële
dienstverlening

Telecom-
infrastructuur

0.0

58.1

EUR

USD

BBB- 2%

BB 10%

BB- 20%

B+ 43%

B 22%

CCC 3%
BBB+

BBB

BBB-

BB+

BB

BB-

B+

B

B-

CCC



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.

Dat banken een belangrijke rol in de verandering van een sector kunnen spelen is u als 
investeerder in dit fonds wellicht niet ontgaan. In Bangladesh zijn er twee sectoren waar 
dat zeker van toepassing is:  de kledingindustrie en de scheepssloperijen. Omdat FMO 
meerdere financiële instellingen in Bangladesh financiert, is ze in staat partijen aan tafel te 
krijgen die anders niet samen zouden komen. Wereldwijd worden er al vele initiatieven 
ontplooit om de arbeidsomstandigheden in de textielsector te veranderen. Daarom koos 
FMO er in 2012 voor om zich in Bangladesh te richten op nog een sector bekend om haar 
misstanden; de scheepssloperijen. Ten tijde van de start van dit initiatief was de CEO van 
Eastern Bank de voorzitter van de bankenvereniging van Bangladesh en lukte het om zowel 
de bankenvereniging als de vereniging van scheepsslopers aan tafel te krijgen. 

Bangladesh: scheepssloperij, een belangrijke industrie voor Bangladesh   

Maandbericht november 2017

Naam bedrijf Subsector Land Investering d.d.

1 Eastern Bank Bangladesh Financiële dienstverlening Bangladesh november-17

2 Fidelity Ghana Financiële dienstverlening Ghana oktober-17

3 TBC Bank Financiële dienstverlening Georgië september-17

4 Ecobank Financiële dienstverlening Nigeria augustus-17

5 Agricola Pampa Baja Landbouw Peru juli-17

6 Ecom Agroindustrial Landbouw Wereldwijd juli-17

7 ProduBanco Financiële dienstverlening Ecuador juni-17

8 City Bank Bangladesh Financiële dienstverlening Bangladesh april-17

9 One Bank Bangladesh Financiële dienstverlening Bangladesh maart-17

10 ContourGlobal / Vorotan Duurzame energie Armenië februari-17

Nu, vijf jaar later, is de eerste scheepssloperij internationaal gecertificeerd. Dit certificaat betekent dat onder andere 
de arbeidsomstandigheden en milieuaspecten nu op een internationaal geaccepteerd niveau zijn. Dankzij de invloed 
van de lokale banken, die de belangrijkste financiers zijn voor deze complexe sector, is er al een grote verbetrering 
gerealiseerd. 


