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ILX introduceert nieuw emerging markets private credit 

fonds gericht op SDG’s; pensioenuitvoerder APG 

investeert USD 750 miljoen 

 ILX introduceert nieuw emerging markets private credit fonds gericht op de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s). 

 Het beleggingsproces van ILX identificeert leningen in de private sector in opkomende 

markten met een directe impact gericht op SDG’s. Deze leningen worden gearrangeerd en 

verstrekt door de belangrijkste internationale ontwikkelingsbanken. 

 ILX investeert samen met toonaangevende Multilateral Development Banks (MDB’s) en 

andere ontwikkelingsfinancieringsmaatschappijen (DFI’s), dat de mobilisatie mogelijk 

maakt voor institutioneel kapitaal ter ondersteuning van de SDG’s en voor hun 

commitment op het gebied van klimaatfinanciering. 

 Pensioenuitvoerder APG investeert USD 750 miljoen namens zijn pensioenfondsklanten 

ABP en bpfBOUW en versterkt daarmee zijn financiële betrokkenheid bij de SDG's in 

opkomende markten. 

17 januari 2022, AMSTERDAM - ILX lanceert een nieuw emerging markets private credit fonds 

dat zich richt op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s) en pensioenuitvoerder 

APG investeert namens haar pensioenfondsklanten ABP en bpfBOUW USD 750 miljoen. Dit 

nieuwe private credit fonds belegt in leningen in de private sector die door toonaangevende 

multilaterale ontwikkelingsbanken en andere ontwikkelingsfinancieringsmaatschappijen 

(DFI’s), zoals ADB, AfDB, EBRD, IDB-Invest, IFC en FMO* worden verstrekt.

Het in Amsterdam gevestigde ILX biedt met het nieuwe fonds de mogelijkheid om te profiteren van 

de jarenlange track record van DFI's op het gebied van succesvolle investeringen in de belangrijke 

economische sectoren in opkomende markten. Het fonds draagt daarmee rechtstreeks bij aan de 

SDG- en klimaatgerelateerde toezeggingen terwijl het tegelijkertijd aantrekkelijke, voor risico 

gecorrigeerde rendementen biedt in combinatie met een robuuste waarborging van ESG-

randvoorwaarden. Bovendien biedt de beleggingsstrategie van het fonds, om selectief te co-

investeren met toonaangevende DFI’s, aan beleggers zowel de gewenste diversificatie als 

schaalgrootte. Na de first-close toezegging van USD 750 miljoen van APG richt ILX zich op een 

totale fondsomvang van USD 1 miljard voor ILX Fund I. 

Dankzij deze schaalbare ILX-fondsallocatie krijgen DFI's meer investeringscapaciteit voor 

toekomstige duurzame projecten in belangrijke economische sectoren en de noodzakelijke 

vergroening van de economieën van de opkomende markten.  

ILX richt zich op vier belangrijke investeringsthema's, die rechtstreeks gericht zijn op de SDG’s en 

de hoofddoelstellingen van klimaatmitigatie en -adaptatie: (I) toegang tot energie en schone 

 
* Asian Development Bank, African Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, 
Inter-American Development Bank, International Finance Corporation (World Bank Group) en de Netherlands 
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energie, (II) duurzame industrie en infrastructuur, (III) inclusieve financiering, en (IV) 

voedselzekerheid. 

ILX Management B.V., een initiatief van Cardano Development, heeft voor zijn ontwikkelingsfase 
belangrijke subsidies ontvangen van het Bondsministerie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (KfW) namens het Duitse ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking (BMZ), het 
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en het Britse Foreign Commonwealth and 
Development Office. Zij ondersteunen de aansturende rol die ILX zal spelen bij het mobiliseren van 
institutioneel privaat kapitaal voor toonaangevende MDB's en andere DFI's ter ondersteuning van 
hun aan SDG's en klimaatfinanciering gerelateerde investeringen in opkomende markten. 

Manfred Schepers, medeoprichter en CEO van ILX: ” We zijn verheugd dat APG deze strategische 

toezegging heeft gedaan als cornerstone investeerder van het fonds, waarmee zij haar krachtige steun 

betuigt aan deze beleggingscategorie, die zowel aansluit bij hun rendements- als 

duurzaamheidsdoelstellingen. We kijken uit naar ons partnerschap op lange termijn met APG en naar 

de nauwe samenwerking met de wereldwijde MDB- en DFI-gemeenschap, die erkende leiders zijn in 

directe SDG- en klimaatfinancieringsinvesteringen in opkomende markten. We verwachten dat andere 

pensioenfondsbeleggers in toenemende mate belangstelling zullen tonen voor deze 

beleggingscategorie als middel om hun SDG's en klimaattoezeggingen rechtstreeks te ondersteunen 

met een sterke Sustainable Development Investments (SDI’s)-afstemming.” 

Peter Branner, CIO and member of the Board of APG Asset Management: ”APG en haar 

pensioenfondsklanten hebben de ambitie om een steeds groter deel van hun pensioenfondsvermogen 

te alloceren aan beleggingen die bijdragen aan de SDG's. ILX helpt ons om deze ambitie waar te maken 

en onze Sustainable Development Investments (SDI's) binnen schuldpapier uit opkomende markten te 

laten groeien en diversifiëren. We zijn enthousiast om samen met toonaangevende MDB's en andere 

DFI's te investeren om duurzame beleggingsmogelijkheden in opkomende markten verder te 

verbeteren.” 

Joost Zuidberg, CEO van Cardano Development: ”Wij verwachten dat in het komende decennium 

wereldwijde institutionele beleggers aanzienlijke fondsen zullen toewijzen aan opkomende markten om 

de SDG's en onze gezamenlijke klimaatafspraken direct te ondersteunen. Wij gaan er vanuit dat ILX 

een belangrijke brugfunctie zal vervullen tussen institutionele beleggers en de instellingen voor 

ontwikkelingsfinanciering om deze marktexpansie mogelijk te maken. We zijn de donoren zeer 

erkentelijk voor hun cruciale steun die de oprichting van ILX mogelijk heeft gemaakt.” 
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Voor meer informatie: 

 

APG 
Dick Kors 
Woordvoerder 
Dick.kors@apg.nl 
+31 6 34 020 751 
 
ILX Management 
Mark Beers 
Media Relations 
mark.beers@sharpeinternational.com 
+31 (0)6 37 231 292  
 
Cardano Development  

Maria Pia Kelly 

Communications Manager 

m.kelly@cardanodevelopment.com 

+31 (0)20 235 06177 

  

mailto:Dick.kors@apg.nl
mailto:mark.beers@sharpeinternational.com
mailto:m.kelly@cardanodevelopment.com


 

4 
 

About APG  
As the largest pension provider in the Netherlands APG looks after the pensions of 4.7 
million participants. APG provides executive consultancy, asset management, pension 
administration, pension communication and employer services. We work for pension funds and 
employers in the sectors of education, government, construction, cleaning, housing associations, 
sheltered employment organizations, medical specialists, and architects. APG manages 
approximately €627 billion (Nov. 2022) in pension assets. With approximately 3,000 employees we 
work from Heerlen, Amsterdam, Brussels, New York, Hong Kong, Shanghai and Beijing.  
More information:  www.apg.nl   

About ILX Management 

ILX Management B.V. is the Amsterdam-based manager of ILX Fund I, an emerging market focused 

private credit fund that invests in loan participations originated and structured by Multilateral 

Development Banks and other Development Finance Institutions (DFI). ILX aims to create large 

scale investment opportunities in global development finance that directly contribute to sustainable 

development across emerging markets. ILX was created with the grant support from the Federal 

Ministry of Economic Cooperation and Development (KfW) on behalf of the German Ministry for 

Development Cooperation (BMZ), the Netherland’s Directorate General for International 

Cooperation and the UK Foreign, Commonwealth and Development Office.  

More information: www.ilxfund.com  

About Cardano Development 

Cardano Development (CD) is an incubator and fund manager established in 2007. Through careful 

risk-management analysis in data-poor settings, CD identifies scalable solutions that help make 

frontier financial markets more inclusive, investible, and sustainable to unlock lasting economic 

value. CD creates solutions for local currency, credit, and liquidity risks in these markets. With over 

USD 6 billion assets and USD 1.5 billion capital under management, CD supports its scale-up funds 

and a number of start-ups with ongoing management services, financial support and corporate 

governance oversight. Cardano Development works with key partners, including foundations, 

governments, impact investors, institutional investors and commercial partners.  

More information:   www.cardanodevelopment.com  
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