Investeren met Impact
Water; bron van leven en duurzame energie
Als maar 15% toegang heeft…
In het groene hart van Afrika ligt het land Uganda, bekend bij
velen vanwege het Victoriameer en wildparken vol savannes
en dichte oerwouden. Uganda is een waterrijk land en heeft
vruchtbare grond, maar kampt met een groot tekort aan
energie. Tegelijkertijd groeit de economie van Uganda in een rap
tempo en is daar juist meer energie voor nodig; veel meer én
stabiel geleverde energie. Op dit moment heeft naar schatting
slechts 15% van de bevolking toegang tot energie via het
stroomnetwerk, terwijl de behoefte groeit. Omdat Uganda zo
waterrijk is, kan een groot gedeelte van de benodigde energie
door waterkracht opgewekt worden.

Het project

Loop geen onnodig risico.

In het westen van Uganda ligtLees
sinds 2009
het kleinschalige
de Essentiële
Beleggersinformatie.
“run-of-the-river” waterkrachtproject
(13MW) Bugoye
aan de Mubuku rivier. “Run-of-the-river” betekent dat er
nauwelijks sprake is van een dam om het water om te leiden
naar de constructie zoals een buis of een kanaal waarin de
turbines zitten die de energie opwekken. Hierdoor wordt de
hoofdstroom van de rivier minimaal beïnvloed en kan er toch
maximaal kracht worden opgewekt. Een dergelijke run-ofthe river constructie heeft een geringere invloed op het leven
van mens en mileu dan de aanleg van bijvoorbeeld een grote
dam. Ook zijn de gevolgen beter te beperken door aanleg
van o.a. vistrappen, waterplaatsen en er is minder noodzaak
om mensen en eventuele belangrijke culturele of historische
plekken te moeten herlokeren.

Ook een run-of-the-river constructie heeft af en toe groot
onderhoud nodig om voldoende stroom te blijven leveren.
In het geval van Bugoye gaat het om onderhoud aan de
turbines, inclusief schilderwerk ter bestrijding van roest van de
turbines en aan vervanging van een deel van de ondergrondse
pijpleiding. Om ervoor te zorgen dat de eigenaar de kosten
kan spreiden en andere middelen kan inzetten om nieuwe
projecten 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 waterkrachtprojecten elders in Uganda mogelijk
gemaakt.

De lening
In 2017 werd een lening ter waarde van USD 14,65 miljoen
door FMO verstrekt aan Bugoye Power Ltd. Het FMO Privium
Impact Fund neemt sinds begin 2018 met USD 2,5 miljoen
deel aan deze lening.

Uganda
39.570.125 inwoners
241.038 km2

In het kader

De ontwikkeling van

Sinds 1954 wordt er in Uganda energie opgewekt met
waterkracht. Inmiddels zorgen circa 20 projecten met
ruim 700MW voor >80% van de energie die via het
netwerk verspreidt wordt. Dat is vooral dankzij het besluit
van Uganda in 1999 om het netwerk en de productie
van energie te liberaliseren. Ondertussen zijn er 8
netwerkbeheerders met ieder een eigen deel van het
land en minstens zo veel duurzame energieproducenten.
Hierdoor breidt het aantal connecties en de dekking uit
én stijgt de capaciteit. Dat is nodig ook, want de behoefte
aan energie groeit met gemiddeld circa 7,5% per jaar. In
een land waar in 1999 nog maar 7% van de bevolking
toegang had tot energie, is een ruime verdubbeling een
behoorlijke prestatie. Gelijktijdig is het overduidelijk dat
nog veel meer energie nodig is.
Steeds meer bedrijven hebben betrouwbare en
betaalbare energie nodig. Betrouwbaar zodat processen
niet stilvallen en betaalbaar, want als energie niet
betaalbaar is, dan is het de facto niet beschikbaar.
In Uganda wordt druk doorgebouwd aan diverse
waterkrachtprojecten om de beoogde 60.000 nieuwe
aansluitingen per jaar tot 2030 te kunnen realiseren.
Hiervoor worden er vergunningen verstrekt om nieuwe
projecten te kunnen bouwen verspreid over het land.
Daarmee wordt de toegang tot duurzame energie nu
en in de komende jaren verbeterd en draagt het bij aan
duurzaam ontwikkelingsdoel 7 “Duurzame en betaalbare
energie”.
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Fondsdeel

“Ook in Uganda
is duurzame en
betaalbare energie
van essentieel belang
voor de ontwikkeling
van het lokale
bedrijfsleven.”

Over de beheerder

Over de fondsadviseur

Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) is een Nederlandse aanbieder van beleg-

FMO Investment Management BV (‘FMO IM’) is een Nederlandse

gingsinstellingen. Privium is een Alternative Investment Fund Manager zoals bedoeld in

beleggingsonderneming en volledige dochter van de Nederlandse ontwikkelingsbank

de Alternative Investment Fund Manager-richtlijn en staat onder toezicht van de Neder-

FMO NV. FMO IM adviseert over de leningenportefeuille in opdracht van de beheerder.

landse Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) en De Nederlandsche Bank. (www.

Alle leningen die worden aangeboden aan het fonds hebben het investeringsproces

dnb.nl). Privium bestaat uit een team van ervaren beleggingsprofessionals. Daarnaast

van FMO succesvol doorlopen en zijn ook opgenomen in FMO’s eigen portefeuille. De

werkt Privium samen met een groot aantal gerenommeerde partijen.

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.
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