Investeren met Impact
Hoe de financiële sector een andere sector in beweging kan brengen.
Economie is de som der delen
Paraguay, een land gelegen in het Hart van Zuid-Amerika,
behoort met gemiddeld 7% sinds begin jaren 70 de hoogste
economische groei van het continent. Ondanks deze groei
leeft ruim een derde van de 7 miljoen inwoners onder de
armoedegrens. Het gaat hierbij vooral om de inwoners van
de rurale gebieden, waar de meesten leven van de opbrengst
van hun eigen landbouw en veeteelt. Verdere economische
ontwikkeling van deze groep wordt beperkt door een gebrek
aan kennis en kapitaal.

Door verbetering van productiemethodes en infrastructuur
worden de efficientie en productiecapaciteit bevorderd.
Het resultaat is zowel een hogere opbrengst als een toename
van het inkomen en daarmee een verbetering van de
levensstandaard van de boeren.

Maar er gebeurt meer. Doordat Banco Continental aan de
standaarden van FMO voldoet en dus een goed werkend
milieu- en sociaal managementsysteem heeft, worden ook
de risico’s op het doen van een investering met een negatieve
Invloed van de financiële sector
milieu-impact stevig gereduceerd.
In Paraguay hebben vrijwel alle banken een substantieel deel
Banco Continental kan dat echter niet alleen en het was duivan hun portefeuille uitstaan in
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mogelijkheid om structureel
bankensector van Paraguay. Alleen zo kon er een gelijkwaardig
positieve verandering te brengen in deze complexe sector. De
speelveld ontstaan waardoor de banken samen een maximaal
thema’s die geadresseerd kunnen worden zijn met name het
positieve impact bereiken en niet één individuele bank zichzelf
tegengaan van illegale kap van regenwoud, maar ook wateruit de markt zou prijzen. Om dit speelveld te creëren heeft FMO
management, moderne zaai- en oogsttechnieken en betere
in 2013 een samenwerkingsverband geïnitieerd waarbij alle
arbeidsomstandigheden.
grote banken in Paraguay bijeenkwamen en zich hebben gecommitteerd aan de genoemde milieu- en sociale standaarden
Banco Continental, opgericht in 1980, is een van de grootste
De FMO lening
banken van Paraguay. Ook hun portefeuille bestaat voor
Banco Continental is sinds 2010 klant bij FMO. De lening
groot deel uit de landbouw- en veeteeltsector. De meeste
waarin het FMO Privium Impact Fund participeert is de meest
klanten in deze sector behoren tot het midden- en kleinbedrijf
recente financiering ter grootte van in totaal USD 47 miljoen.
en gebruiken de financiële middelen voor aanschaf van o.a.
FMO investeerde zelf USD 17 miljoen en het FMO Privium
machines en irrigatiematerialen.
Impact Fonds heeft een deelname van USD 2,5 miljoen.

Paraguay
6.943.739 inwoners
406.752 km2

Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.

In het kader
Als belangrijke spelers in de financiële sector samenwerken
aan standaarden voor een duurzame wereld kunnen de
gevolgen voor een andere sector ingrijpend zijn. Een goed
voorbeeld is de ronde tafel voor duurzaam financieren in
Paraguay. Geïnitieerd door FMO en in samenwerking met
de grootste banken van het land werd deze samenwerking
opgericht om ervoor te zorgen dat de banken identieke
voorwaarden zouden gaan hanteren bij het toekennen van
leningen aan agrarische bedrijven. Omdat in Paraguay de
landbouw- (sojabonen) en veeteelt- (rundvlees) sector de
belangrijkste van het land is, hebben de strengere milieuen sociale voorwaarden van de banken automatisch veel
positieve invloed, vooral op het inperken van illegale kap
van regenwoud.
Door niet slechts met één bank in Paraguay te werken aan
verbetering van duurzaamheidseisen, maar door gelijktijdig
met de belangrijkste spelers deze afspraken te maken, blijft
het speelveld voor de banken gelijk en ‘prijst’ niet één bank
zich uit de markt. Hierdoor werken de afspraken en zijn er
sinds de lancering van de ronde tafel al vele bijeenkomsten
en trainingen georganiseerd. Inmiddels kan men stellen dat
de ronde tafel een blijvend platform is geworden voor de
duurzame ontwikkeling van Paraguay.
Sustainable Development Goal nummer 17 staat
voor samenwerking en partnerschap voor duurzame
ontwikkeling. De ronde tafel van banken in Paraguay is
daarmee een uitstekend voorbeeld van zo’n samenwerking.

De ontwikkeling van
Banco Continental

2010

2016

Medewerkers

660

1.400

Kantoren

35

65

Leningen

USD 800 mln

USD 2.385 mln

Spaargeld

USD 995 mln

USD 2.105 mln

FMO investering
FMO

USD 17 mln

Fondsdeel

USD 2,5 mln

“De financiële
sector kan een land
tot duurzame
ontwikkeling brengen.”

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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