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gersinformatie. 

Investeren met Impact
Ongelijkheid verminderen door mobiel bankieren

Mongolië
3.200.000 inwoners
1.564.116 km2

Afgelegen maar verbonden
Mongolië is een van de dunst bevolkte landen ter wereld; een 
groot deel van de bevolking woont in de afgelegen gebieden  
van het platteland. Velen leven nog een nomadische of 
herderslevensstijl die eeuwenlang nauwelijks veranderd is. 
Voor diegenen is de realiteit van het leven in Mongolië hard; 
maandelijkse temperatuurschommelingen van 45ºC zijn niet 
ongewoon en voor de meesten is er geen stad of dorp binnen 
een dag te bereiken. Sinds een paar jaar hebben meer en 
meer Mongoliërs echter een bankrekening. Ongeveer 80% 
van de bevolking kan inmiddels digitaal bankieren. Dit wordt 
ondersteund door een wijdverbreid mobiele telefoonnetwerk. 
 
Bankieren in rurale gebieden
Khan Bank, opgericht in 1991 als coöperatieve agrarische bank, 
is de grootste commerciële bank in Mongolië. Een belangrijke 
prioriteit van Khan Bank is om financiële diensten te leveren  
aan de plattelandsbevolking die anders geen toegang tot 
bancaire diensten zou hebben. Ten minste 5% van de porte-
feuille is toegewezen aan kleine of micro-ondernemers; veelal 
families betrokken bij de productie en verkoop van landbouw-
producten. In ongeveer 67% van de gevallen gaat het om 
diensten aan retail klanten; individuen.

Khan Bank is de grootste commerciële bank in Mongolië 
geworden door hun pioniersschap in 2007 met mobiel 
bankieren en door het omarmen van het digitaal bankieren 
vanaf 2013. Terwijl de bank een groot aantal klanten voor-
namelijk bedient via haar digitale en mobiele diensten, heeft 
Khan Bank meer dan 530 vestigingen in het hele land en 
verleent diensten aan meer dan 78% van ‘s lands 3,2 miljoen 
inwoners. Khan bank is ook doorgedrongen in micro-, 
midden en kleinbedrijf en corporate banking segmenten en is 
voornemens dit deel van haar bedrijf verder te laten groeien.

FMO lening
Al sinds de eerste lening in 2009 aan Khan Bank werd 
verstrekt is Khan Bank een uitstekende FMO cliënt. In 2018, 
arrangeeerde FMO een lening van maar liefst USD 120 
miljoen USD aan Khan Bank welke daarmee de grootste lening 
werd in de geschiedenis van de bank. Als onderdeel van het 
sector brede initiatief tot verbetering van milieu- en sociale 
standaarden zal onder leiding van de Mongoolse Banking 
Association, ook FMO verdere initiatieven van Khan Bank 
steunen om het milieu- en sociale standaarden binnen de bank 
te versterken.



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.

Mongolië is sterk afhankelijk van de export van grondstoffen. 
De eens snelgroeiende economie ervoer een vertraging als 
gevolg van de daling van grondstoffenprijzen vanaf 2015. 
BBP-groei daalde naar ~ 1% in 2016, maar momenteel 
groeit BBP weer tot maar liefst 6,9%.  

Gelijk met de economische vertraging benoemde het IMF 
een onafhankelijke auditor om de kwaliteit van de activa van 
de gehele Mongoolse bancaire sector te beoordelen. De 
beoordeling, die plaats vond in 2017, veroorzaakte onrust in 
de sector en creëerde terughoudendheid van investeerders. 

Doordat FMO en Khan Bank echter een langdurige 
samenwerking hadden, was FMO ervan overtuigd dat 
de beoordeling van de bank aanvaardbaar zou zijn. Met 
deze lening toont FMO daarnaast het vertrouwen in de 
Mongoolse markt en verwacht ze zo ook de weg te effenen 
voor verdere financiering door andere internationale 
financiële instellingen. Zoals verwacht ontving Khan Bank de 
positieve beoordeling. 

Khan Bank gebruikt de door FMO gearrangeerde lening om 
financiële diensten te blijven verlenen aan partijen zoals 
micro, midden en kleinbedrijven, die anders nauwelijks 
toegang zouden hebben tot bancaire diensten. Daarnaast 
zal Khan Bank haar capaciteit blijven ontwikkelen om de 
meest afgelegen gebieden van het land te bereiken en haar 
mobiele bank en digitale bancaire capaciteiten te verbeteren.

In het kader 

“Toegang tot  
financiële diensten, 

zelfs in de meest  
afgelegen gebieden.”

Contact

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

De ontwikkeling van

Kahn Bank 2018

Klanten 2,4 mln

Medewerkers 6.316

Kantoren 538

ATM’s/betaalapparaten 1.143/17.298

FMO investering

Totale gesyndiceerde lening USD 120mln

FMO USD 45 mln

Fondsdeel USD 2,5 mln

uitgegeven juli 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.


