
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% 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)

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

www.fmopriviumimpactfund.nl

Kerngegevens

Inclusief dividend

Maandelijkse Rendementen

In mei hebben er geen investeringen in FMO leningen plaats 
kunnen vinden door onvoldoende beschikbare middelen. 
Dat betekent dat er onvoldoende middelen waren uit 
nieuwe inschrijvingen en terugbetalingen van leningen om 
tot een nieuwe investering te kunnen overgaan. Deze 
worden aangegaan als er tenminste USD 1 miljoen 
beschikbaar is voor investering. 

Dit biedt ons de gelegenheid om u wat meer te vertellen 
over de bestaande portefeuille. Deze is inmiddels behoorlijk 
gespreid en bestaat uit 45 investeringen in maar liefst 24 
landen. Het merendeel van deze investeringen (55%) is 
geïnvesteerd in de financiële sector. De financiële sector 
portefeuille staat uit bij 26 banken verspreid over alle vier de 
regio’s van het fonds.  

Eén van de belangrijkste redenen dat het fonds (en FMO) 
een grote portefeuille heeft in de financiële sector, is de 
grote impact die deze sector heeft op klanten die ze lokaal 
bedient. We kiezen daarbij bewust en bij voorkeur voor die 
banken die zich richten op de financiering van het midden-
en kleinbedrijf en voor banken die inzetten voor uitbreiding 
van de toegang tot financiële dienstverlening. Iets dat in de 
meeste FMO-landen niet zo vanzelfsprekend is als in 
Nederland. 

De geselecteerde banken zijn in de positie om positieve 
invloed uit te oefenen op de duurzame ontwikkeling en 
economische groei van de klanten die zij bedienen. 
Ook daar maakt FMO zich sterk voor.  

In eerdere rapportages en in diverse investerings-
voorbeelden hebben we u reeds laten kennis maken met 
enkele van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Enkele 
doelen zult u regelmatig voorbij zien komen, anderen 
worden minder vaak of minder duidelijk ondersteund. In de 
highlight van deze maand wijden we iets meer uit over het 
waarom van het meten van 'ondersteunde banen' en hoe 
dat bijdraagt aan het bereiken van Duurzaam 
Ontwikkelingsdoel 8.

Maandbericht mei 2018

Fondswaarde (NAV) in USD
102.784.542 

Klasse B (EUR)

Waarde participatie 101,02

Maand rendement 0,25%

Rendement jaar tot heden 0,94%

Rendement afgelopen 12 mnd 2,14%

Rendement vanaf de start (inclusief dividend) 4,05%

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 45

Gemiddelde uitstaande bedrag per participatie (in USD) 2.134.914 

Gemiddelde looptijd van de leningen in jaren 5,85

Gemiddelde interest margin van de portefeuille (bps) 487

Aantal landen 24

Totale aantal participaties sinds de start van het fonds 46

Uitstaand bedrag in FMO leningen 96.675.309
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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.

Toen FMO het impactmodel ontwikkelde - waar ook dit fonds gebruik van maakt - voor het 
meten van de impact werd deze vraag gesteld. Waarom rapporteren we niet het aantal 
banen dat we echt creeëren?  Het is helaas niet haalbaar om een dergelijk claim te maken. 
Want wat is de beslissende factor die de baan creeërt? Dat is niet alleen de financiering, 
maar ook de ontwikkeling van de markt. Na grondig onderzoek is er gekozen voor 
'ondersteunde banen': een eerlijkere omschrijving waarbij rekening kan worden gehouden 
met de indirecte banen die onstaan door de groei van de partij waarin direct door FMO is 
geïnvesteerd. 

Waarom meten en rapporteren over het aantal 'ondersteunde banen'? 

Maandbericht mei 2018

Naam bedrijf Subsector Land Investering d.d.

1 First National Bank of Zambia Financiële dienstverlening Zambië april-18

2 Ameria Bank Financiële dienstverlening Armenië april-18

3 Banco BAC San Jose Financiële dienstverlening Costa Rica april-18

4 INT Towers Nigeria Telecom-infrastructuur Nigeria maart-18

5 Ficosha Financiële dienstverlening Honduras februari-18

6 Ecom Agroindustrial Landbouw Wereldwijd februari-18

7 Pacific Solar Duurzame energie Honduras februari-18

8 Banco Bolivariano Financiële dienstverlening Ecuador februari-18

9 Bugoye Hydro Duurzame energie Uganda februari-18

10 AK Lease Financiële dienstverlening Turkije februari-18

Nu is het hebben van een baan slechts het begin van ontwikkeling. Een baan levert inkomsten op en dat kan - mits onder 
fatsoenlijke voorwaarden - bijdragen aan de verbetering van de levensstandaard. Daarom streven we zo veel mogelijk naar 
het ondersteunen van banen die o.a. een leefbaar loon opleveren. Dat is niet eenvoudig. In veel landen is er of geen 
minimumloon of is dit dermate laag dat het niet voldoende is om in de eerste levensbehoeftes te voorzien. Het eerste deel 
van Duurzaam Ontwikkelingsdoel 8 gaat daarom over “fatsoenlijke banen”: banen die niet uitbuiten en voldoende betalen. 
Als u dan weet dat er tussen 2016 en 2030 circa 470 miljoen fatsoenlijke banen extra nodig zijn, dan is er nog veel te doen.


