
Loop geen onnodig risico. 
Lees de Essentiële Beleg-
gersinformatie. 

Investeren met Impact
Bangladesh, land van sociaal economische uitdagingen én nieuwe kansen

Laaggelegen land van water en heel  
veel mensen 
Al 15 jaar groeit de economie van Bangladesh met circa  
6 tot 7% per jaar. Van haar bijna 163 miljoen inwoners leeft 
echter een derde onder de armoedegrens (<USD 2,- p.d.). 
Nog eens 10% verdient niet genoeg om te kunnen voorzien in 
basisbehoeftes. Bangladesh heeft dankzij haar grote bevolking 
arbeiders in overvloed, waardoor arbeid goedkoop is. Het loon 
voor een normaal aantal werkuren ligt vaak onder het niveau 
van een ‘leefbaar loon’: het loon waarbij een gezin aan één 
inkomen genoeg heeft om rond te komen. Daarbij zijn arbeids- 
omstandigheden bij veel bedrijven slecht. Een effectieve manier 
om verbetering te realiseren, is door als voorwaarde voor 
bedrijfsfinanciering internationale standaarden te eisen. 

Innovatie en invloed van Eastern Bank  
Bangladesh is een land waar FMO stevig in investeert (top 5). 
Met een groeiende economie en bevolking is het bij uitstek 
een land waar impact kan worden gerealiseerd. FMO werkt in 
Bangladesh veel met lokale banken samen en adresseert zo 
efficiënt en effectief een aantal grote sociaal-economische 
uitdagingen.  
  
Eastern Bank, is een van de grotere banken van het land met 
oog voor innovatie en duurzaamheid. Zo was Eastern Bank 
de eerste in Bangladesh die elektronisch bankieren mogelijk 
maakte en verstrekte het de eerst groene lening in Bangladesh. 

 

Het was de CEO van deze bank, de heer Ali Reza Iftekhar, 
die in 2012 FMO’s initiatief ondersteunde om de landelijke 
verenigingen van banken en die van scheepsontmantelaars 
aan tafel te krijgen. Het doel was tot gezamenlijke afspraken te 
komen om de scheepsontmantelingssector van Bangladesh 
naar een internationaal geaccepteerd niveau te tillen.

FMO weet dat er in Bangladesh meer sectoren zijn waar 
urgent aandacht nodig is. Tegelijkertijd zag FMO ook dat op 
het gebied van bijvoorbeeld textiel er al diverse initiatieven 
ontwikkeld werden.

De uitdaging was om de ontmantelaars te laten inzien 
dat hun bedrijfsmodel -gebaseerd op lage kosten, maar 
slechte standaarden- op de lange termijn onhoudbaar is. 
Internationale standaarden worden verscherpt waardoor het 
werk zich naar andere landen verplaatst. Onafhankelijke, 
internationale certificering is daarbij een noodzakelijke grote 
stap voorwaarts, maar een lang en complex traject. Recent is 
de eerste scheepssloper gecertificeerd en de omzet stijgt.

De FMO lening 
Eastern Bank is al sinds 2010 een klant van FMO en heeft voor 
haar groei al een aantal leningen ontvangen. De lening waarin 
het FMO Privium Impact Fonds participeert, is de meest 
recente lening (2016) waarbij FMO USD 20 miljoen uitleende. 
Het fonds neemt hierin deel met USD 1 miljoen.  

Bangladesh

157.826.578 inwoners
148.460  km2



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 pros-
pectus 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.

De scheepsontmantelingssector in Bangladesh ont-
stond in 1960 toen een schip nabij de stad Chittagong 
strandde en er werd besloten het ter plekke te slopen. 
Toen in de jaren ‘80 de milieu- en arbeidseisen in 
westerse landen omhoog gingen, groeide de sector in 
Bangladesh zelfs uit tot grootste slooplocatie wereldwijd. 
Het tij keerde in 2004 met de komst  van nieuwe 
internationale eisen waardoor oude schepen tot giftig 
afval zijn verklaard. Hierdoor veranderde de koppositie  
en keerde veel werk terug naar meer ontwikkelde landen.  

Het verlies van werk had een negatief effect op de regio;
zowel voor het aantal banen als voor de omstandig-
heden waaronder gewerkt werd. De beoogde rigoureuze 
veranderingen bleven uit. Voor de ontmantelaars was er 
geen noodzaak: in de huidige regels zitten gaten en lukt 
het nog om nieuwe opdrachten te krijgen. Nieuwe regels 
zijn in de maak, en de scheepsontmantelaars zullen 
hiervan de gevolgen ondervinden zodra ze gaan leiden 
tot een afname van de opdrachten. 

De ontmantelaar PHP, die nu als eerste van Bangladesh 
gecertificeerd is, heeft veel energie, tijd én geld moeten 
investeren, maar mag zich de eerste gecertificeerde 
ontmantlaar van Bangladesh noemen. Nu is voor hen 
de weg vrij om blijvend nieuwe projecten aan te nemen 
en de regio van goed werk te voorzien. Zo wordt positief 
bijgedragen aan Duurzaam Ontwikkelingsdoel 12: 
Duurzame consumptie en productie.  

In het kader 

“Internationale  
afspraken dragen  
werkelijk bij aan  

betere lokale  
omstandigheden.”

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

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

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

landse 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. 

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 toe-

gang te bieden tot FMO’s duurzame investeringen in opkomende markten.

Contact

Privium T: +31 20 46 26 644  W: www.fmopriviumimpactfund.nl 

De ontwikkeling van

Eastern Bank 2012 2016

Medewerkers 1.343 1.600

Kantoren 75 95

Leningen USD 1.2 bln USD 1.8 bln

Spaargeld USD 1.1 bln USD 1.7 bln

FMO investering

FMO USD 20 mln

Fondsdeel USD 1 mln
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