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Investeren met Impact
Van lokale ontwikkelingsbank tot volledige financiële dienstverlener 

Sri Lanka

22.576.592  inwoners
65.610 km2

Een economie in transitie 
Sri Lanka is in vele opzichten een ontwikkelingssucces.  
Toch zijn er nog vele uitdagingen te overwinnen voordat het 
zich een hoger middeninkomensland kan noemen (Wereld-
bank classificatie). Na 30 jaar van burgeroorlog, die pas in 
2009 ten einde kwam, groeide Sri Lanka’s economie tussen 
2010-2017 gemiddeld met 5,8 procent per jaar. In 2017 ver-
traagde de economische groei tot 3,3 procent. Dit werd veroor-
zaakt door droogte en overstromingen, waardoor landbouw en 
aanverwante bedrijven een slecht jaar hadden. De economie 
is in transitie van een voornamelijk rurale landbouweconomie 
naar een meer stedelijke economie gebaseerd op industrie en 
dienstverlening. Dit biedt bedrijven een kans om zich te ontwik-
kelen en dat op een moderne en duurzame wijze. 
  
Een ontwikkelingsbank in ontwikkeling
In 1979 werd de National Development Bank PLC (NDB)  
opgericht als ontwikkelingsbank in volledig staateigendom.  
De bank werd in 1993 geprivatiseerd en is sindsdien uit- 
gegroeid tot een commerciële bank met een volledig pakket 
van financiële diensten voor zowel consumenten als bedrijven. 
Inmiddels is het de vijfde bank van Sri Lanka met een netwerk 
van 107 kantoren en 122 geldautomaten, verspreid over 22 
van de 25 districten van Sri Lanka. Naast deze fysieke locaties 
heeft de bank een geavanceerde app en een inbelservice.  
Deze wordt in toenemende mate gebruikt door de Sri Lankanen, 
die beschikken over een behoorlijk goed mobiel netwerk. 

NDB heeft al een decennium lang een goed functionerend  
milieu en sociaal managementsysteem. Initieel  gebaseerd  
op de nationale wet- en regelgeving, maar inmiddels is het 
gebaseerd op internationaal geaccepteerde standaarden.     
NDB biedt financieringen aan haar klanten aan om hen zo  
in staat te stellen de investeringen te maken die nodig zijn  
om aan de strengere eisen te kunnen voldoen.  
Om dit verder te ondersteunen dient de FMO-lening (2014) 
waarin het fonds participeert voor ten minste 40 procent 
doorgeleend te worden als ‘groene’ leningen.  Dat betekent  
dat de leningen gebruikt moeten worden voor investeringen  
in duurzame energie, energie-efficiëntie, klimaataanpassing  
of voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

FMO Lening
NDB is al heel lang een goede klant van FMO. De eerste lening 
dateert uit 1992 toen NDB zich nog aan het voorbereiden was 
op de privatisering. De FMO-lening waarin het fonds sinds juni 
2016 deelneemt, dateert van 2014. Aan de voorwaarden van 
de lening wordt keurig voldaan en NDB is inmiddels aan het 
aflossen op de lening. Naar verwachting zal deze in oktober 
2022 volledig zijn terugbetaald.



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 eilandstaat Sri Lanka is een hotspot van biodiversiteit. 
Klimaatverandering tast deze biodiversiteit aan en kan 
leiden tot onherstelbare schade. Het is deze natuurlijke 
rijkdom die eco-toeristen naar het land brengt. 
De inkomsten daarvan spelen een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van het land. Als het zeeniveau echter stijgt, 
zal dit effect hebben op vrijwel de gehele kust, de plek waar 
de meeste mensen wonen en werken. Klimaatverandering 
is daarmee een grote bedreiging voor Sri Lanka.
 
Minimalisering van de effecten van klimaatverandering 
is daarom noodzakelijk. Het reduceren van uitstoot van 
broeikasgassen, het laten toenemen van circulariteit 
en het maken van aanpassingen aan het veranderende 
klimaat hebben daarbij de hoogste prioriteit.  
Vrijwel altijd blijken de duurzame oplossingen hiervoor  
ook een goede bedrijfsmatige keuze. Maar deze vereisen 
vaak een grotere investering dan de meeste MKB-
bedrijven kunnen bekostigen. Door lokale financiële 
instellingen de benodigde middelen te verschaffen, 
worden deze investeringen mogelijk.

Duurzaam ontwikkelingsdoel 13 staat voor “Neem 
dringend actie om klimaatverandering en haar impact te 
bestrijden”. Vanaf 2020 is er ieder jaar USD 100 miljard 
nodig om de klimaatveranderingen tegen te kunnen gaan.

In het kader 

“Financiering maakt 
het gevecht tegen  

klimaatverandering 
mogelijk. ”

Contact

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

De ontwikkeling van

National Development Bank PLC 2017

Medewerkers 2.169

Kantoren / ATMs 107/122

MKB Leningen >11.000

FMO investering

FMO USD 15 mln

Fondsdeel USD 2,5 mln

uitgegeven januari 2019

Over de beheerder
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. 

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. FMO IM wil impact  

investeren schaalbaar maken door investeerders toegang te bieden tot 

FMO’s duurzame investeringen in opkomende markten.

http://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-13-klimaatverandering-aanpakken 



