www.oikocredit.be

Geef engagement
aan je spaargeld
Wij geloven
in de kracht van mensen
in het Zuiden
en bouwen samen
aan een duurzame toekomst.

Oikocredit

Oikocredit is als coöperatie een van de
grootste sociaal investeerders ter wereld.
Ze spoort iedereen aan om duurzaam te beleggen.
Oikocredit verstrekt financiële diensten en geeft ondersteuning
om het leven van mensen of gemeenschappen met een laag
inkomen te verbeteren. Al 45 jaar biedt Oikocredit op die
manier kansen aan ondernemende mensen in Latijns-Amerika,
Azië en Afrika. Positieve sociale en ecologische impact creëren
is de voornaamste drijfveer en motivatie.

Kerncijfers

38 miljoen ondernemers bereikt
voor meer inclusieve financiering

€ 1,2 miljard totale activa
58.900 investeerders
509 partners

579.000 boeren bereikt
door onze landbouwpartners

43.000 gezinnen kregen
toegang tot hernieuwbare energie

De SDG's
De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) werden in
2015 door de Verenigde Naties opgesteld om tegen 2030 te
werken aan een betere wereld. Investeringen bij Oikocredit
dragen bij aan verschillende ontwikkelingsdoelstellingen.

Solidaire financiering
Oikocredit wordt erkend door Fairfin & Financité en heeft het label
voor solidaire financiering in België.

Vandaag legt
Oikocredit
zich in het
Zuiden toe op
3 sectoren

Inclusieve financiering
Oikocredit verstrekt leningen en investeert in ondernemers in het Zuiden.
Inclusieve financiering is gericht op financiële inclusie van mensen die om
allerlei redenen uitgesloten zijn van het klassieke financieel systeem.
We richten ons hierbij vooral op vrouwen (81%) en ondernemers in rurale
gebieden (61%). Het is onze missie om mensen met een laag inkomen te
bereiken en duurzame ontwikkeling te bevorderen door middel van
financiering (bijvoorbeeld microkrediet) en capaciteitsversterking.

Duurzame landbouw en fairtrade
Een kwart van de allerarmsten leeft wereldwijd in rurale gebieden.
Zeer veel van deze mensen, zoals boeren en seizoensarbeiders, zijn
afhankelijk van landbouwactiviteiten om te kunnen overleven.
Oikocredit financiert rurale microfinancieringsinstellingen en
landbouwcoöperaties om deze activiteiten te ondersteunen.

Hernieuwbare energie
Bijna 800 miljoen mensen wereldwijd hebben geen toegang tot duurzame,
betaalbare en betrouwbare energie. Een belegging bij Oikocredit maakt
het mogelijk hernieuwbare energie te leveren in afgelegen regio's en in
gemeenschappen met lage inkomens. We richten ons op projecten die
maximale sociale impact genereren, onder andere off-grid zonne-energie
en schoon koken. Zo verbeteren we de levensstandaard en gezondheid van
mensen wereldwijd en ondernemen we actie voor het klimaat.

Financiële voordelen voor jouw organisatie
Aan de aandeelhouders wordt een dividend uitgekeerd.
Oikocredit streeft naar een bescheiden dividend.
Je betaalt geen instap-, uitstap-, of beheersvergoedingen.
Zowel particulieren als rechtspersonen hebben recht op een
progressieve vermindering roerende voorheffing.
Particulieren kunnen een vrijstelling van de roerende voorheffing
krijgen en onder bepaalde voorwaarden genieten van een
belastingvermindering van 5% van het belegde bedrag.
Op eenvoudig verzoek via e-mail of per brief zal Oikocredit België je
aandelen terugbetalen, gedeeltelijk of volledig naargelang jouw vraag.
Dit kan elke maand, het hele jaar door.
De terugbetaling gebeurt de 10e dag van de volgende maand.

Impact
creëren

Aandeelhouder worden
Met een belegging vanaf 50 euro kan je aandeelhouder worden.
Surf hiervoor naar onze website en vul het formulier in.
Vervolgens schrijf je het bedrag dat jouw organisatie wil beleggen
over op onze rekening BE76 5230 8075 4595.

Bijstorten

Je kan eenvoudig het gewenst bedrag overschrijven op rekeningnummer
BE76 5230 8075 4595 van Oikocredit België, met in vrije mededeling de naam
van jouw organisatie.
Ter info: aan geld beleggen zijn altijd risico's verbonden.
Lees over de risico's in de informatienota op onze website.

Huidevettersstraat 165,
1000 Brussel

Meer info

Oikocredit België

02 213 04 31
be@oikocredit.be

www.oikocredit.be
Facebook Oikocredit België
LinkedIn Oikocredit International

