Fondsontwikkelingen
In het derde kwartaal zijn drie investeringen gedaan.
De eerste investering betreft een participatie van USD 1 mln in een
lening aan ECOM. ECOM is een bekende naam voor investeerders,
aangezien ons fonds al twee participaties heeft in eerdere leningen.
Dit wereldwijde agro-handelsbedrijf heeft een inclusief en
geïntegreerd supply-chain model en zet zich in voor duurzaam,
maatschappelijk verantwoord ondernemen, in samenwerking met
veel kleine boeren op verschillende continenten. Deze laatste lening
is een achtergestelde lening ter ondersteuning van de solvabiliteit
van het bedrijf, waardoor het verder kan groeien in haar
verschillende markten.

van de vier fondsinvesteringen die al gedeeltelijk waren voorzien.
Hoewel de COVID-19-pandemie niet de directe oorzaak is van de
toegenomen projectrisico's, zorgt de huidige onzekerheid in de
wereld ervoor dat FMO voorzichtig beslist over de toename van dit
soort voorzieningen. Het fondsrendement wordt duidelijk beïnvloed
door deze voorzieningen. Onze fondsportefeuille is zeer
gediversifieerd en het merendeel van de fondsportefeuille presteert
stabiel. We zien de huidige prestatiedaling als een tijdelijk fenomeen
dat over een langere periode zal worden rechtgezet. Dit wordt
ondersteund door FMO's staat van dienst op het gebied van
samenwerking en communicatie met leningnemers op lange termijn.

De tweede investering is een verhoging van USD 600.000 van de
bestaande participatie in de FMO-lening aan ContourGlobal
Hydrocascade in Armenië voor het waterkrachtproject aan de
Vorotan-rivier. De initiële deelname dateert van begin 2017 en is nu
verhoogd omdat het zowel impact als financieel een goed
presterende investering inhoudt.

Bovendien blijven onze fondsbeleggingen ontwikkelingsimpact
creëren. Dit kwartaal laten de impactcijfers een bescheiden
verandering zien o.a. in de percentages voor Groen en Vermindering
van Ongelijkheden, een weerspiegeling van de
portefeuilleveranderingen.

De derde investering dit kwartaal is een participatie van USD 1,4 mln
in de FMO-lening aan Nibulon SA. Nibulon is de grootste Oekraïense
graanexporteur (voornamelijk tarwe, maïs, raapzaad en gerst) en
heeft ook eigen boerderijen. De lening zal worden gebruikt als
werkkapitaal om bij de oogst granen in te kopen. Door het warme en
droge voorjaar begon de oogst dit jaar vroeg en bleek dat er tijdens
de COVID-19-crisis weinig geld was. Deze lening verlicht de
financieringsbehoefte van Nibulon, waardoor het bedrijf graan uit
Oekraïne kan blijven exporteren naar landen die afhankelijk zijn van
import.

Het Sustainable Development Report 2020 is
beschikbaar gesteld via een interactieve website.
Het bevat een SDG Index, diverse dashboards en
een rankingoverzicht met actuele status. Hoewel
veel Europese landen bovenaan de lijst staan, zijn het de Aziatische
landen waar de meeste vooruitgang is geboekt. De website geeft
inzicht op basis van de jaarlijkse beoordeling van landen over de
prestaties van elk van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen.

SDG Dashboard: nieuwe data beschikbaar

Bezoek: https://dashboards.sdgindex.org

HISTORISCH OVERZICHT RENDEMENTEN

Dit kwartaal volgden we FMO bij het verhogen van de voorziening

Overzicht

Fondswaarde (NAV) in USD

148.643.341,08

Aantal participaties in uitstaande leningen

70

Gemiddelde uitstaande bedrag per participatie (in USD)

1.957.094

Gemiddelde looptijd van de leningen in jaren

4,90

Gemiddelde rente marge van de portefeuille (bps)

475
32

Aantal landen
Totale aantal participaties sinds de start van het fonds

83

Uitstaand bedrag in FMO leningen

136.996.557

Voorzieningen op uitstaande leningen

9.902.138

Percentage van uitstaande leningen in USD

100%

Rendement (inclusief dividend waar van toepassing)
Klasse

FX

Waarde
per particpatie

Maand
rendement

Jaar tot heden

12 maanden

Vanaf de start

Gemiddeld
jaarrendement

A
B–A
B–D
F
I–A
I–D
U–A
U–D

USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD

113,61
98,39
95,81
102,48
99,07
96,16
102,35
99,31

-0,35%
-0,45%
-0,45%
-0,45%
-0,46%
-0,46%
-0,36%
-0,36%

0,36%
-0,86%
-0,86%
-0,86%
-0,97%
-0,97%
0,18%
0,18%

0,42%
n.v.t.
-1,40%
-1,42%
-1,57%
-1,55%
0,17%
0,18%

13,61%
-1,61%
3,81%
2,48%
-0,93%
-0,89%
2,35%
2,35%

2,99%
n.v.t.
0,88%
0,69%
-0,43%
-0,41%
1,48%
1,47%
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Startdatum
Jun-16
Nov-19
Jul-16
Mar-17
Aug-18
Aug-18
Mar-19
Mar-19

Overzicht van de portefeuille
Historische waardeontwikkeling
B klasse (EUR) - inclusief dividend
106
104
102
100

Top 5 landen
0%

2%

Landenspreiding
4%

6%

8%

Armenië

Oeganda

Nigeria

El Salvador

Sri Lanka

Regio

Credit rating*

Sector
3%
29%

31%

40%

18%

35%
30%
25%

20%

20%
15%
10%

15%

58%

26%

5%

Africa

Asia

ECA

LAC

Landbouw

Duurzame energie

Financiële dienstverlening

Telecom-infrastructuur

CC

CC+

CCC

CCC-

B

B-

B+

BB

BB-

BB+

BBB

BBB-

BBB+

0%

10 grootste investeringen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam bedrijf
Access Bank Plc
ECOM
Hamkorbank
Xac Bank
TBC Bank
Fedecredito
Zephyr Power
Exim Bank Tanzania Limited
DFCU Bank
Access Bank Ghana

Sector
Financiële dienstverlening
Landbouw
Financiële dienstverlening
Financiële dienstverlening
Financiële dienstverlening
Financiële dienstverlening
Duurzame energie
Financiële dienstverlening
Financiële dienstverlening
Financiële dienstverlening

*Credit rating is gebaseerd op FMO’s - door Moody’s gevalideerde - methodologie.

Land
Nigeria
Globaal
Oezbekistan
Mongolië
Georgië
El Salvador
Pakistan
Tanzania
Oeganda
Ghana

Per datum
september 2018
juli 2017
oktober 2019
februari 2020
september 2017
januari 2020
november 2019
januari 2020
oktober 2019
oktober 2018

Participatie in US$
5.875.000
5.013.636
4.000.000
4.000.000
3.750.000
3.500.000
3.352.543
3.111.111
3.107.143
3.000.000

Impactrapportage
Hieronder vindt u een overzicht van de bijdrage die de huidige fondsportefeuille naar verwachting zal leveren. De
resultaten worden altijd berekend op basis van de verhouding tussen de financiering uit het FMO Privium Impact
Fund en de totale waarde van het bedrijf of project. Alleen het aan het Fonds toerekenbare deel wordt
gerapporteerd. Voor een meer gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar de website van FMO, tenzij anders
vermeld: www.fmo.nl/impact/how-we-measure-impact.

100%
=

Particuliere bedrijfsactiviteiten, investeringen en innovatie zijn belangrijke aanjagers
van productiviteit, inclusieve economische groei en werkgelegenheid. SDG 8 pleit voor
het bevorderen van economische groei die a) blijvend, b) inclusief en c) duurzaam is;
en werkgelegenheid die volledig, productief en volwaardig is. Alle investeringen in
onze portefeuille worden geacht bij te dragen aan SDG 8.
Impact wordt gemeten b.v. via de indicator aantal ondersteunde banen zoals hieronder
vermeld.
Investeringen die bijdragen aan SDG 10 hebben het label ‘Reducing Inequalities’
(ongelijkheid verminderen) gekregen. Dit label wordt via twee sporen toegepast:
1) het financieren van inclusieve bedrijven die ongelijkheden binnen landen
verminderen (bijv. investeringen die specifiek zijn gedaan ter ondersteuning van
gendergelijkheid of kleine boeren) door de toegang tot goederen, diensten uit te
breiden en/of de kansen op levensonderhoud te vergroten op een commercieel
levensvatbare basis om mensen aan de basis van de piramide door ze deel te laten
uitmaken van de waardeketen van bedrijven, leveranciers, distributeurs, retailers of
klanten; en 2) alle investeringen gedaan in landen die geclassificeerd zijn als minst
ontwikkelde landen volgens de Verenigde Naties.
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144.277

43.637

tCO2eq

Aantal ondersteunde banen

Vermeden CO2 emissies

Deze indicator bestaat uit twee componenten. Deel één
zijn het aantal medewerkers in “fulltime equivalent”(fte)
werkzaam bij het bedrijf, een cijfer dat relatief eenvoudig
te achterhalen is op basis van jaarverslagen. Het tweede
deel zijn de indirecte banen. Dit betreft een schatting
waarvoor FMO in samenwerking met een gerenommeerde
consultant het FMO Joint Impact Model (JIM) heeft
ontwikkeld, de opvolger van het Impact Model uit 2015.
Ook dit is een input-output model waarin de verwachte
invloed van de investering in de keten wordt
gemodelleerd. Tezamen vormen deze factoren de
uitkomst voor het aantal ondersteunde banen.

De vermeden CO2 uitstoot wordt berekend als de verwachte
CO2 emissies van het bedrijf of project afgezet tegen het
meest waarschijnlijke alternatief per jaar. De benodigde data
zijn afkomstig uit onafhankelijk geverifieerde documentatie.

Gefinancierde emissies

478.126

tCO2eq
De gefinancierde emissies is een indicatie van de
broeikasgasemissies omgezet naar tCO2 uitstoot per jaar.
Het wordt gemeten voor alle investeringen in de portefeuille
volgens de methodes van het samenwerkingsverband: the
Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

Kerngegevens
Investeringsmethodiek

Investeerbare sectoren

Beleggers participeren in onderhandse leningen die FMO verstrekt aan geselecteerde projecten
en ondernemingen in ontwikkelingslanden.
•
•
•
•

Landbouwsector; thema’s voedsel en water
Duurzame energie
Financiële dienstverlening
Telecominfrastructuur

Doelrendement

2% tot 4% op jaarbasis

Start datum fonds

20 juni 2016

Vestigingsland fonds

Nederland

Fonds type

Fonds voor Gemene Rekening (FGR)

Fondsbeheerder

Privium Fund Management B.V.

Fondsadviseur

FMO Investment Management B.V.
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Jones Day
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NL, CH, ES, LU, UK, FR

Over de beheerder

Over de fondsadviseur

Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) is een Nederlandse
aanbieder van beleggingsinstellingen. Privium is een beheerder
van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in de Wet op het
financieel toezicht en staat onder toezicht van de AFM
(www.afm.nl) en DNB (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. De strategie van FMO
IM is om impact investeren schaalbaar te maken door
investeerders toegang te bieden tot FMO’s duurzame
investeringen in opkomende markten.

Contact
Mark Baak, Privium Fund Management B.V.
T: +31 20 46 26 644
E: mbaak@priviumfund.com

Kevin Pijper, Privium Fund Management B.V.
T: +31 20 46 26 644
E: kpijper@priviumfund.com

Disclaimer:
Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie. De informatie in deze presentatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing en vormt geen (uitnodiging tot
het doen van een) aanbod van rechten van deelneming in het Fonds. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst.
Privium Fund Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl).
Het Fonds en haar beheerder, Privium Fund Management B.V., zijn opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten.
Het prospectus van het Fonds en de Essentiële Beleggersinformatie zijn te downloaden via de website van de beheerder, www.priviumfund.com. De in deze presentatie getoonde
performanceoverzichten zijn met zorg door Privium Fund Management B.V. samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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