Investeer in Duurzaamheid
Waarom investeren in een impactfonds?
Bent u op zoek naar een duurzaam en stabiel alternatief
voor uw beleggingen? De Nederlandse ontwikkelingsbank
FMO investeert in bedrijven in ontwikkelingslanden.
Dankzij een beproefd investeringsbeleid waarin milieuen sociale aspecten volledig zijn geïntegreerd, wordt
meetbare impact gegenereerd. Via een belegging in het
FMO Privium Impact Fund draagt u bij aan het tegengaan
van klimaatverandering en aan het scheppen van nieuwe
banen in ontwikkelingslanden.

FMO heeft al meer dan 45 jaar ervaring met duurzaam
investeren in ontwikkelingslanden. FMO stelt ambitieuze
ondernemers in staat hun bedrijf te laten groeien en
daardoor banen te creëren. Bovendien stimuleert FMO
maatschappelijk verantwoord
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waardoor
deze
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van FMO, gecombineerd met
een selectief beleggingsbeleid, solide risicobeheersing en spreiding over landen
en sectoren, resulteert in een redelijke en stabiele rendementsverwachting voor het FMO Privium Impact Fund.
De verhouding tussen risico en rendement is in lijn met vele
andere beleggingsmogelijkheden. Het verschil is de impact.
Lokaal ondernemerschap is essentieel voor duurzame
economische groei en sociale ontwikkeling. Met een belegging in het FMO Privium Impact Fund maakt u een verschil!

De belangrijkste voordelen
•
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Meetbare impact
Stabiele rendementsverwachting
Beproefd investeringsbeleid van een solide partij
Risico en rendement zijn in balans
Brede spreiding over landen en sectoren

Impactfactoren

Is meetbaar bij

Aantal ondersteunde
banen

alle investeringen

Vermeden CO2 uitstoot

alle investeringen

Aantal bereikte MKBs

financiële instellingen

Energieproductie in MW

energieprojecten

Aantal personen
voorzien van energie

energieprojecten

Voorbeelden uit de praktijk

Windenergie in Nicaragua
Nicaragua had de laagste elektriciteitopwekkingscapaciteit per hoofd van de bevolking in de regio
en stroomstoringen kwamen vaak voor. Twee-derde van de elektriciteit werd opgewekt uit fossiele
brandstoffen die duur en vervuilend zijn. FMO heeft 2 windparken gefinancierd die de totale elektriciteitsproductie van het land met 8% verhoogden en heeft daarmee het land op het spoor van schone
energie gezet. Deze twee parken voorzien ongeveer 450.000 mensen van elektriciteit.

Usher Agro Ltd. rijstverwerker en groene energieproducent
In Uttar Pradesh, de op één na grootste rijst-producerende provincie van India, schiet de energievoorziening tekort. Eén van India’s grootste rijstverwerkers, FMO-klant Usher Agro, heeft daar (in samenwerking met het Bangalore Instituut voor Wetenschap en Goodyear Tire and Rubber Company) een
methode ontwikkeld waardoor ze van restproducten van rijst duurzame energie kunnen opwekken,
mest kunnen maken, en duurzame silica kunnen produceren. Silica wordt bijvoorbeeld gebruikt om
glas of zonnepanelen te maken. Usher Agro verkoopt de silica aan Goodyear voor de productie van
“groene” banden die het brandstofverbruik van auto’s reduceren. Zo draagt deze rijstverwerker op
meerdere fronten bij aan de bestrijding van klimaatproblemen.

Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.

Fondsinformatie
Fondsnaam
Vestigingsland fonds
Fonds type
Beheerder
Fondsadviseur
Accountant
Juridisch adviseur
Fondsvaluta
Investeringsmethodiek
Investeerbare sectoren

Inschrijven
Uitschrijven
Management fee
Doelrendement
Jaarlijks dividend
Distributie

FMO Privium Impact Fund
Nederland
Fonds voor Gemene Rekening (FGR)
Privium Fund Management BV
FMO Investment Management BV
EY – Ernst & Young
Clifford Chance
Euro (met afdekking valutarisico)
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
Maandelijks (de deadline is de 25e dag van de maand om per maandeinde in te schrijven)
Maandelijks (afhankelijk van liquiditeit eventueel beperkt tot 2% van fondsvermogen)
0,98% per jaar (Verwachte totale doorlopende kosten: 1,25%)
2,5% tot 4% op jaarbasis (na aftrek van kosten, wanneer het fonds volledig geïnvesteerd is)
2% per jaar netto (onderdeel van het doelrendement)

Representatieve FMO portefeuille

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. De missie van FMO IM is
om impact investeren schaalbaar te 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.

