
financieringspartner 
voor Nederlandse 
bedrijven
FMO is de Nederlandse ontwikkelingsbank. Al meer dan 46 jaar investeren wij in 
de private sector van ontwikkelingslanden en opkomende markten. Ons huidige 
portfolio bedraagt meer dan 9.2 miljard euro gespreid over 85 landen wereldwijd. 
FMO stelt vermogen, kennis en internationaal netwerk graag ten dienste aan 
Nederlandse bedrijven die actief zijn in opkomende markten.

WAT FMO KAN BETEKENEN VOOR NEDERLANDSE BEDRIJVEN IN OPKOMENDE MARKTEN
FMO co-investeert met Nederlandse bedrijven en financiert exporttransacties. Daarnaast 
ontwikkelen wij samen met de Nederlandse overheid en commerciële partners financierbare 
projecten, voornamelijk op het gebied van landbouw, infrastructuur en energie.
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Investerings- en exportfinanciering  
additioneel aan het aanbod  
van commerciële banken

Oplossingen voor financiering, 
structurering en uitwerking van proposities  
in een vroeg stadium

Een strategische investerings- 
agenda voor internationalisering  
van Nederlandse clusters 

Voorbeeld in Ethiopië en Djibouti
FMO initieert een keten van grootschalige 
projecten die kansen bieden voor Nederlandse 
spelers in Ethiopië en Djibouti in landbouw, 
transport, waterbouw en voedselzekerheid. 

Voorbeeld in Kenia
Lake Turkana Wind Power is een door 
Nederlanders geïnitieerd project, voor een 
groot windmolenpark in Kenya. FMO financiert 
verschillende ontwikkelingsfases om schone 
energie op de markt te brengen.

Voorbeeld in Mexico, Vietnam en Indonesië
In Mexico ondersteunt FMO lokale maritieme 
bedrijven bij de aanschaf van schepen gemaakt 
door Damen Shipyards. In Vietnam investeert 
FMO in een scheepswerf van Damen en in 
Indonesië in een Terminal van Vopak.



Arcering FMO:  €9.2 MILJARD WERELDWIJD GEÏNVESTEERD

OOST EUROPA  
& CENTRAAL AZIË

€1.1 miljard (2014: €1.1 miljard)

2015 TOTAAL GEËNGAGEERD PORTFOLIO

€9.2 miljard (2014: €8.0 miljard)

AZIË

€2.6 miljard (2014: €2.1 miljard)

LATIJNS AMERIKA & DE CARIBEN

€2.0 miljard (2014: €1.7 miljard)

NON SPECIFIC REGION

€0.6 miljoen (2014: €0.5 miljoen)

AFRIKA

€2.9 miljard (2014: €2.6 miljard)
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Nederlandse overheid 
Nederlandse banken 
dat zijn: Rabobank, ING,  
ABN AMRO 
Werkgeversverenigingen, 
Vakbonden en individuele 
investeerders

commited portfolio per 
sector

commited portfolio per 
prodcut group

Committed per currency 
(in % of € equivalent

Committed portfolio by country income 
class (in % of € equivalent)

51%42%

7%

EIGENDOMSSTRUCTUUR FINANCIËLE RATINGS
Fitch ratings:  AAA
Standard & Poor’s:  AAA 

DUURZAAMHEIDS RATINGS
Sustainalytics:  85
oekom research:  B

ONTWIKKELINGSIMPACT EN PRESTATIES

858.000  
Banen (in)direct ondersteund

936.000 
Uitstoot van broeikasgassen  
vermeden (tCO2eq)

78 %
van FMO investeringen in 
lage-inkomenslanden en lage 
middeninkomenslanden

SAMEN 
INVESTEREN
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