Investeren met Impact
Stimuleer de economie door het milieu te helpen
Ondersteuning in tijden van nood
Nicaragua is het op één na armste land van Amerika. De
agrarische sector is de belangrijkste economische motor
van het land en omvat koffie, rundvlees, garnalen, kreeft,
suiker en pinda’s.
Nicaragua handhaafde een goed groeipercentage in 2016
en 2017, maar dit veranderde in 2018. In april 2018 evolueerden protesten tegen voorgestelde pensioenhervormingen
in algemene protesten tegen het regime resulterend in een
ernstige politieke crisis met aanzienlijk effect op de economie van het land. Door de sociale en politieke onrust heeft
de economie geleden. Economen verklaarden dat in 2018
de economie in het algemeen ongeveer 200.000 banen
had verloren. De verkiezingenLoop
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De agrarische sector van Nicaragua heeft de crisis kunnen
doorstaan, mede gezien zijn exportoriëntatie, maar het totale bedrag aan leningen aan de agrarische sector is gedaald.

Onderscheidend in de markt
In 2014 hebben FMO en Banco de la Producción S.A. (Banpro) samen een eerste “green line” financiering ontworpen
met als doel groene modernisering bij haar agrarische
klanten te stimuleren. Green line financiering is een manier
om duurzame initiatieven actief te promoten en ‘groene’
bedrijven te ondersteunen.
Banpro is de grootste bank in Nicaragua en speelt een
belangrijke rol in de economische ontwikkeling het land met
een portefeuille die voornamelijk wordt toegewezen aan
grotere bedrijven (61%) en MKBs (6%). Het doel van de
groene lijn is om Banpro’s klanten in de agrarische sector
te bedienen, om groene ontwikkeling te stimuleren en als
zodanig een onderscheidende factor in de markt te zijn.

Promerica Financial Corporation (PFC), een van de grootste
financiële groepen in Midden-Amerika en een langdurige
partner van FMO, bezit 62% van Banpro. Na de succesvolle Green Line-samenwerking met Banpro, ontwierpen
FMO en PFC een Green Line-financieringsinitiatief, waarbij
groene lijnen naar PFC-dochterondernemingen werden
verstrekt in Ecuador, Costa Rica, Guatemala en El Salvador.
Naast financiering werd groepsbrede technische assistentie
opgezet om de dochterondernemingen van PFC verder te
ondersteunen. Banpro speelt een belangrijke rol in coaching
en kennisuitwisseling over groene lijnen binnen de Groep
en een leidende rol voor de duurzame bankambities van de
Groep.

De lening
De eerste groene FMO-lening werd in 2014 getekend met
Banpro om de waardenketens van vier sectoren te ‘vergroenen’: koffie, suiker, pinda’s en rijst. Sindsdien richtte Banpro
een toegewijd team op en wist het een goed gediversifieerde
portefeuille te genereren. Dit heeft geresulteerd in een breder
en beter begrip van groen.
Tegen 2018 bereikte de groene portefeuille USD 85 miljoen.
Die groei werd ondersteund door een tweede groene lijn van
FMO aan Banpro, waarin het Fonds participeert, in de vorm
van een lening van USD 30 mln die volledig door Banpro werd gebruikt om bedrijven in de agrarische sector te
financieren. Een van de projecten die werd gefinancierd, was
de installatie van een “biodigester” van een cassave-verwerkingsbedrijf, waarbij brandhout wordt bespaard en schone
energie wordt opgewekt.

Nicaragua
130.370 km2
6.085.213 inwoners

In het kader
Duurzame economische groei begint met het creëren van
kansen voor individuen. Ondernemers en bedrijven helpen
floreren door hen de middelen te bieden die ze nodig
hebben, is de sleutel tot wat we doen. Daarom werkt FMO
samen met financiële instellingen voor een wereld waarin
financiering duurzaam en voor iedereen toegankelijk is.
FMO’s sterke focus op groene lijnen is afgestemd op
duurzame ontwikkelingsdoelen 13 Klimaatactie en 7
Betaalbare en schone energie. Door groene lijnen toe
te staan inspanningen te financieren die bedrijven en
particulieren helpen om te investeren in een beter pad,
zullen de doelen worden bereikt. Groene producten gaan
hand in hand met winstgevende zakelijke kansen, omdat
ze bedrijven helpen efficiënter te worden, ze meer te
differentiëren en uiteindelijk kostenbesparingen opleveren.
Door de voortzetting van groene lijnen, samen met
technische assistentie, kunnen banken zoals Banpro
haar groene portefeuille uitbreiden en haar groene
productaanbod verfijnen. De lening ondersteunt met name
banken als een agent van verandering voor duurzaam
bankieren. Banpro heeft een leidende rol voor de duurzame
bankambities van de Groep. Het speelt een belangrijke rol
in coaching en kennisuitwisseling over groene lijnen binnen
de dochterondernemingen van de Groep. Op deze manier
leidt Banpro de groep op het pad van ondersteuning voor
SDG 13.
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Over de beheerder

Over de fondsadviseur

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.

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.

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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