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Dankzij de sterke vraag van institutionele beleggers uit Nederland en Zweden hebben NN Investment
Partners (NN IP) en FMO Investment Management USD 250 miljoen opgehaald voor het NN-FMO Emerging Markets Loans Fonds (het 'Fonds'). Daarmee werd de minimale doelstelling met 25% (USD 50 miljoen) overtroffen. FMO Investment Management is opgericht om institutionele beleggers toegang te
bieden tot nieuwe investeringen van ontwikkelingsbank FMO en zo bedrijven in ontwikkelingslanden
te steunen in duurzame groei. De samenwerking met NN IP markeert een volgende fase.
Beleggers zullen direct profiteren van de aanzienlijke portefeuille van nieuwe leningen die FMO voor het Fonds heeft
opgebouwd, waarmee het Fonds vanaf het begin significant zal bijdragen aan de professionalisering en verduurzaming van banken en bedrijven in ontwikkelingslanden. NN IP en FMO werken toe naar een tweede ronde van toezeggingen later dit jaar. Het Fonds is makkelijk schaalbaar tot USD 750 miljoen dankzij nieuwe lening-contracten van
FMO van in totaal meer dan USD 2 miljard per jaar. Via dit fonds kunnen institutionele beleggers samen met FMO
beleggen in leningen aan financiële instellingen, duurzame energieprojecten en agrarische bedrijven in opkomende
markten. Door de eisen en voorwaarden die FMO stelt op het gebied van milieu, sociale aspecten en goed bestuur
werken deze ondernemers op een maatschappelijk verantwoorde manier en kunnen zij hun praktijken op dit gebied
verder verbeteren.
Mede door de bredere toepassing van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (Sustainable Development Goals, afgekort SDGs) en het klimaatakkoord van Parijs, die samen de agenda van de wereld vormen, is er
vanuit beleggers steeds meer vraag naar dit type impactbeleggingen. Het Fonds combineert meetbare maatschappelijke en milieu-impact, een gematigd risicoprofiel en een naar verwachting aantrekkelijk financieel rendement.
De bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen is van zeer groot belang, stelt Minister Sigrid Kaag voor
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: "De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO slaat een brug
tussen overheid en private investeerders. Met als doel beëindiging van extreme armoede in de wereld. Ik feliciteer
alle betrokken partijen met de totstandkoming van dit nieuwe fonds. Wederom een belangrijke bijdrage van de
private sector in de lange termijnfinanciering van de Sustainable Development Goals. Hiermee zetten we Nederland stevig op de kaart als aanjager van duurzaamheid.”
Maureen Schlejen, Hoofd Institutionele Relaties Nederland, bij NN Investment Partners: “Duurzaamheid is een
steeds belangrijker thema voor onze klanten. Zo is het ambitieniveau van pensioenfondsen bijvoorbeeld verschoven
van het uitsluiten van niet-duurzame beleggingen naar het bewust beleggen in bedrijven die een specifieke bijdrage
leveren aan maatschappelijke doelen. In dat kader zijn we er trots op samen met FMO dit innovatieve impactbeleggingsfonds op de markt te brengen en ons assortiment duurzame beleggingsstrategieën te verbreden. FMO is al
sinds 1970 actief als impactbelegger in opkomende markten en haar netwerk en ervaring zijn dan ook ongeëvenaard.
Deze samenwerking combineert de sterke punten van FMO als toonaangevende impactbelegger en NN IP als institutionele vermogensbeheerder met een sterke franchise in Alternative Credit, opkomende markten en duurzame
beleggingen.”
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Uitsluitend bestemd voor media
Het Fonds is een relatief nieuw product en moedigt aan om oplossingen te zoeken buiten de gebruikelijke denkpatronen van beleggers. Het is een closed-end fonds dat belegt in leningen waarvoor geen openbare markt bestaat.
Dit betekent dat het voor sommige beleggers in de categorie Alternative Fixed Income of Private Debt valt. Beleggers
kunnen dit Fonds echter ook zien als een minder liquide alternatief binnen Emerging Markets Debt, met de nadruk
op de positieve effecten op het gebied van ESG, waarmee ze hun allocatie aan impactbeleggingen of duurzame
beleggingen kunnen vergroten.
Yvonne Bakkum, Managing Director van FMO Investment Management: “Dankzij het vertrouwen van onze investeerders kunnen wij hen helpen hun kapitaal in te zetten om een verschil te maken daar waar dit het meest urgent
is; in ontwikkelingslanden. Met dit fonds bieden wij investeerders een concrete mogelijkheid om bij te dragen aan
de SDGs én hun portefeuille te diversificeren met een kostenefficiënte impactbelegging. Daarmee is het tevens een
uitstekend voorbeeld van SDG 17, Partnerships for the Goals”.
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Disclaimer
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor gebruik door media. Deze publicatie is uitsluitend opgesteld ter informatie
en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te
nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch. Hoewel de inhoud
van dit document met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er
geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN
Group, noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met
betrekking tot de hierin opgenomen informatie. De waarde van uw belegging kan fluctueren.
NN-FMO Emerging Markets Loans Fund is een Luxemburgs closed-end secutarisatiefonds zonder rechtspersoonlijkheid (‘fonds
de titrisation’, “Fonds”), gemanaged door NN Investment Partners Securitisation S.à.r.l., gevestigd in Luxemburg onder de Luxemburgse wet van 22 maart 2004. Het Fonds is niet en zal niet worden geregistreerd in Nederland. De aandelen van het Fonds
mogen enkel worden aangeboden aan gekwalificeerde beleggers als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
Aangezien het Fonds niet kwalificeert als een beleggingsinstelling of icbe, is noch het Fonds noch haar manager verplicht een
vergunning te verkrijgen van of een notificatie te doen bij de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”). Derhalve staan noch het
Fonds noch haar manager onder toezicht van de AFM. Het Fonds is vrijgesteld van de prospectusplicht volgend uit de Prospectusrichtlijn. Lees het Private Placement Memorandum voordat u belegt. Dit document is op aanvraag beschikbaar bij NN Investment Partners. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst. Deze publicatie is niet bestemd voor US Persons als gedefinieerd in Rule 902 van Regulation S van de United States
Securities Act of 1933, en mag niet gebruikt worden voor het werven van investeringen of inschrijven op effecten in landen waar
dit niet is toegestaan door de lokale toezichthouder of wet- en regelgeving. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toe-

passing.
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