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Klanten: vrouw versus man

83%vs. 17%

€ 3.353

Gemiddelde lening eindklant

Vermogen onder 

beheer

€ 117 miljoen

Intrinsieke waarde 

(NAV)

€ 133 miljoen

Nettorendement 

(€)*

3,4%

Gemiddelde 

looptijd

18 maanden

* Op jaarbasis sinds aanvang (01-12 -2014): 3,7%

Klanten: landelijk/stad 

71%vs. 29%

Gemiddelde deposit

€ 5.017

7,3 miljoen

#Klanten bereikt door FII’s**

49

Aantal FII’s** bereikt

Beleggingen in landen met 

lage/middeninkomens (13)

Beleggingen in landen met 

hogere/middeninkomens (10)

Beleggingen in landen 

met hoge inkomens (1)

Voor AFIF in aanmerking 

komende regio’s

NB: inkomensclassificaties volgens Wereldbank

** Instelling voor financiële inclusie
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Het ACTIAM Financial Inclusion Fund werd in december 2014 gelanceerd om krediet te verstrekken aan microfinancieringsinstellingen (Financial Inclusion Institutions - FII’s). Het fonds belegt in

FFI’s die mensen met een laag inkomen over de hele wereld toegang tot financiering bieden en deze verbeteren. Door deze financiële leemte op te vullen, creëren FII's kansen voor micro-

ondernemers in ontwikkelingslanden om gebruik te maken van de formele economie en hun levensstandaard te verbeteren, aangezien het hen in staat kan stellen inkomsten te genereren,

activa op te bouwen, consumptie soepel te laten verlopen en risico's te beheersen. Door bij te dragen aan de ontwikkeling van een inclusieve financiële sector in ontwikkelingslanden, streeft

het fonds tegelijkertijd naar vermogensgroei en het realiseren van marktconform financieel rendement voor zijn investeerders en hun begunstigden. ACTIAM en DWM behouden alle rechten

(waaronder auteursrechten, handelsmerken, octrooien en enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot alle informatie in deze publicatie (inclusief alle teksten, afbeeldingen en

logo's). U mag de informatie in dit document in geen enkele vorm kopiëren, publiceren, distribueren of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ACTIAM en DWM.

ACTIAM N.V.

De Entrée 95 (Alpha Tower, 21st floor)

1101 BH Amsterdam

Volg ons +31-20-543 6777

 info@actiam.nl

 www.actiam.com

• 7,3% FII's biedt medische basiszorg

• 12,2% FII's biedt basisgezondheids- of 

voedingsvoorlichting

• 24,4% bedrijven verleent krediet 

voor schone energie/energie-

efficiëntie

• 26,9% van portefeuille belegt in landbouw (#leningen)

• 3 FII’s heeft >50% landbouw in portefeuille (# leningen)

• 24,4% FII’s heeft >30% aan landbouwleningen (# leningen)

• 87,8% van FII’s biedt training financiële geletterdheid

• 24,4% van FII’s biedt hulp bij bedrijfsontwikkeling

• 26,8% bedrijven verstrekt krediet voor water & 

sanitatie

• 95,1% FII’s heeft beleid ‘eerlijke wervingspraktijken’

• 90,2% FII’s heeft beleid 'eerlijke loopbaanontwikkeling’

• 43,9% bedrijven biedt water/sanitatie, of schone 

energie/energie-efficiëntie

• 29% bevolking onder nationale armoedegrens

• 15,8% bevolking onder gemiddelde bbp per 

hoofd van de bevolking, maar boven 

nationale armoedegrens

• 38,4% klanten heeft laag inkomen

• 73,3% klanten zijn kleine ondernemers

• 46,3% FII’s verstrekt verzekeringen

• 12,2% FII's richt zich op kandidaten 

die: langdurig werkloos zijn, onder 

de armoedegrens leven, historisch 

rechteloos zijn geweest

• 76,8% klanten is vrouw

• 68,8% klanten komt van platteland

• 38,4% eindklanten met laag inkomen

• 44,8% eindklanten arm

• 21,7% bestuur FII's is vrouw

• 32,6% management FII's is vrouw

• 36,9% medewerkers FII's is vrouw

• 58,5% FII’s heeft klantenbestand met meerderheid vrouw

– 14,6% met >80% vrouwelijke klanten

• 36,6% FII’s heeft portefeuille met meerderheid vrouw

– 14,6% FII's >80% vrouw

https://www.linkedin.com/company/actiam/
https://twitter.com/actiam

