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

Investeren met Impact
Partnerschap voor de lange termijn met Afrikaanse betalingspioneer 

Pan-Afrikaanse

Hoofdkwartier in Togo

Omgaan met economische volatiliteit 
Midden en klein-bedrijven (MKB) vormen een belangrijke 
bron van werkgelegenheid in de Afrikaanse economieën. Dit 
geldt vooral voor de minder goed bediende segmenten van de 
samenleving, zoals vrouwen en jongeren. Toch blijft het gebrek 
aan toegang tot financiering een belangrijke beperking voor 
de ontwikkeling van het MKB in Afrika. Financiële instellingen 
die deze financieringskloof willen overbruggen, hebben vaak te 
maken met het cyclische karakter van de economieën waarin 
zij opereren. Goed gespreid zijn over verschillende landen helpt 
om de potentiële risico’s te beperken. 
  
Pan-African financial innovator
Ecobank Transnational Incorporated (Ecobank) is een 
pan-Afrikaanse holdingmaatschappij die het banknetwerk 
van de Ecobank in handen heeft. Ecobank is actief in 36 
landen in een groot deel van west, centraal, oostelijk en 
zuidelijk Afrika. Met meer dan 14 miljoen klanten in heel 
Afrika is het een belangrijke speler voor de ontwikkeling van 
de markt.
Ecobank biedt zowel wholesale- als retail-diensten en 
beheert een technische infrastructuur die 927 filialen, 2.665 
geldautomaten, 13.800 Point-Of-Sale-machines, internet 
en mobiel bankieren ondersteunt. De bank is een pionier 
van de digitale bankrevolutie die helpt levens te veranderen 
en bedrijven op het Afrikaanse continent op te bouwen.

 

Net als andere financiële instellingen die actief zijn in op-
komende markten, heeft Ecobank te maken met de eco- 
nomische omstandigheden op lokale markten en regio’s. 
Dankzij de geografische spreiding heeft Ecobank consistent 
kunnen presteren te midden van soms uitdagende omstandig- 
heden.
Met de steun van FMO heeft Ecobank kunnen voortbouwen 
op haar bestaande milieu-,  sociale en governance-platform, 
inclusief de ontwikkeling van actievere risico-controletools 
voor transacties met dergelijke aspecten.

FMO Lening
FMO werkt sinds 1995 in een partnerschap met Ecobank. 
Daarbij zijn onder andere diverse gesyndiceerde leningen en 
garanties verstrekt. De participatie van het fonds is onderdeel 
van de uitrol van een gesyndiceerde leningsfaciliteit van USD 
200 miljoen om de broodnodige financiering aan Afrikaanse 
MKBs te leveren. Dit is de grootste financiële transactie ooit 
afgesloten met een Afrikaanse financiële instelling en ontving 
een prijs voor de beste gesyndiceerde lening van dat jaar.  



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.

Het Ecobank-netwerk is goed verspreid over Afrikaanse 
landen en sectoren. Vanwege deze spreiding ondersteunen 
beleggers die Ecobank financieren uiteindelijk een breed 
scala aan projecten en bedrijfsinitiatieven in Afrika. Dit 
omvat ondersteuning voor zowel Nederlandse bedrijven 
die actief zijn in Afrika, als de financiering van energie- en 
agribusinessprojecten alsook de bevordering van energie-
efficiëntie en milieuvriendelijke oplossingen voor Afrikaanse 
bedrijven. Door een grote regionale financiële speler te 
financieren, kunnen investeerders zo in één keer een groot 
aantal sectoren en regio’s bedienen.

Lange-termijnfinanciering is daarbij essentieel om zo 
banken in staat te stellen om een strategie te ontwikkelen 
die bijvoorbeeld volledig gebruik maakt van en voortbouwt 
op de nieuwste betaaltechnologie. Voor Ecobank betekent 
dit dat het een reputatie heeft weten te verwerven als 
marktleider in digitale en handelsbetalingen. 

Zo is Ecobank door de jaren heen een belangrijke speler 
geworden op de Afrikaanse markt en behoort het tot de 
game-changers voor Afrikaanse ontwikkeling. Juist daarom 
vindt FMO het van strategisch belang om een sterke en 
duurzame relatie te hebben met banken zoals Ecobank.

In het kader 

“Langetermijn  
financiering helpt 

banken strategieën 
te ontwikkelen én  

te implementeren.”

Contact

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

De ontwikkeling van

Ecobank 2017

Medewerkers 16.000

Kantoren / ATMs 927/2.665

Klanten >14 mln

FMO investering

FMO USD 50 mln

Fondsdeel USD 2,5 mln

uitgegeven april 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.


