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IFFIm frontinvesterer 2  milliarder dollar
for globale immuniseringstiltak
Den internasjonale finansieringsmekanismen
for immunisering, International Finance
Facility for Immunisation (IFFIm), har fremskaffet over 2 milliarder dollar fra de internasjonale kapitalmarkedene siden november 2006, til støtte for livreddende immuniseringsprogrammer gjennom Den globale
vaksinealliansen, GAVI Alliance.
”Vi har bevist at IFFIm-konseptet med å frontinvestere penger for å styrke immuniseringsprogrammer, fungerer godt,” sa styreformann
i IFFIm, dr. Alan Gillespie. ”IFFIm drar nytte av
tyngden til de offentlige og private utviklingssektorene, og vi merker stor etterspørsel etter
vaksinasjonsobligasjoner fra IFFIm.”
IFFIm er støttet av Frankrike, Italia, Nederland, Norge, Sør-Afrika, Spania, Sverige og
Storbritannia, som til sammen har gitt forpliktende tilsagn om ytelser til IFFIm på 5,3 milliarder

dollar over en 20-årsperiode. IFFIm omdanner
disse langsiktige forpliktelsene til umiddelbart
tilgjengelig kapital ved å utstede obligasjoner
på kapitalmarkedene.
Det sterke økonomiske grunnlaget gjør
dette til en attraktiv og etisk riktig investeringsmulighet, både for individer og institusjonelle
investorer. Verdensbanken fungerer som finansrådgiver og -forvalter i forhold til IFFIm.
”Midlene IFFIm fremskaffer gjør det mulig
for GAVI å fordoble forbruket på immuniseringsprogrammer i 70 utviklingsland,” sa dr. Julian
Lob-Levyt, administrerende direktør i GAVI
Alliance.
IFFIms første benchmark-salg i november
2006 fremskaffet 1 milliard dollar fra institusjonelle investorer globalt, og et nytt salg i mars
2008 sikret tilsvarende 223 millioner dollar fra
private investorer i Japan. I løpet av de første fem
månedene av 2009 fremskaffet IFFIm ytterligere
972 millioner dollar i Japan og Storbritannia fra
private og institusjonelle investorer.

Sterling-debut gir utbytte på 266  millioner pund
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IFFIms første intog på sterling-markedet ga
et resultat på 266 millioner pund ( tilsvarende
400 millioner dollar ) fra individuelle og institu-

sjonelle investorer, noe som var fem ganger mer
enn forventet.
I samarbeid med HSBC trådte IFFIm inn på
sterling-markedet i mars 2009, i håp om å samle
inn 50 millioner pund fra individuelle investorer gjennom HSBCs Vaccine Investment ISA og
Vaccine Investment Plan.
Markedsføringskampanjen som siktet mot
etiske sparere og en minimumsinvestering på
1.000 pund, fikk stor oppmerksomhet i den
britiske presse.
Lanseringen 9. mars tiltrakk seg flere britiske
parlamentsmedlemmer, utenlandske ambassadører i Storbritannia og mange gjester fra offentlig og privat sektor.
I respons på tilbakemeldinger fra investorer,
ble nok en andel på 250 millioner pund lagt til,
rettet mot institusjonelle investorer og ledere,
styrt av HSBC og Royal Bank of Scotland. Den
ble overtegnet med 30 prosent og tiltrakk
seg drøyt 40 investorer, deriblant mange med
engasjement for etisk riktig investering.

Paven anerkjent som IFFIms
første investor

Pave Benedict XVI mottar IFFIm-gaven fra den
britiske statsministeren Gordon Brown

THANK YOU
Meseret Teshome with her daughter
Brucktayet at the Timbicho health post
in southern Ethiopia. Brucktayet had just
received a pentavalent vaccination against
diphtheria, pertussis, tetanus, Hepatitis B
and Hib (Haemophilus influenzae type B).
“I got all my five children vaccinated
because immunisation protects from many
diseases,” said Meseret. “Having healthy
children is very important because it means
you don’t have to spend money buying
medicines or going to the hospital.”

His Holiness Pope Benedict XVI purchased
the first IFFIm Vaccine Bond.
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The pentavalent vaccine is provided by
the GAVI Alliance using funds raised by
the International Finance Facility for
Immunisation (IFFIm) by selling bonds
on the world’s capital markets.
Since 2006 IFFIm has raised more than
US$1.6 billion for GAVI’s immunisation
programmes.

L’Osservatore Romano

19. februar overrakte den britiske statsministeren Gordon Brown en takkegave til paven der
Hans hellighet, pave Benedict XVI ble anerkjent
som kjøper av den første vaksinasjonsobligasjonen fra IFFIm.
Gaven var et innrammet bilde av Meseret
Teshome ( avbildet nedenfor ) og datteren hennes Brucktayet, ved helseklinikken i Timbicho i
Sør-Etiopia.

Lille Brucktayet hadde akkurat fått en
femverdig vaksinasjon mot difteri, kikhoste, stivkrampe, hepatitt B og Haemophilus-influensa
type B, eller Hib, fra GAVI Alliance ved hjelp av
midler fremskaffet av IFFIm.
Brown, som er arkitekten bak IFF-konseptet,
overrakte gaven til paven i begynnelsen av
møtet i Vatikanet.
Rockestjerner som Bono og sir Bob Geldof
har også fått æren av å være blant de første
investorene i IFFIm i løpet av det første benchmark- salget i november 2006, som fremskaffet
USD 1 milliard.

Nederland blir IFFIms 8. donor
Med en langsiktig forpliktelse på 80 millioner
euro over 8 år, blir Nederland en IFFIm-donor
– det første landet som sluttet seg til det man
håper skal bli en ny bølge av IFFIm-donorer.
Kunngjort 3. juni, Nederland slutter seg
til Frankrike, Italia, Norge, Sør-Afrika, Spania,
Sverige og Storbritannia som IFFIm- donor.
Den nederlandske regjeringen har støttet
GAVI i 10 år med over 160 millioner euro i direkte
donasjoner.
Det å gi støtte til IFFIm har imidlertid
ekstra stor betydning for Nederland på grunn
av landets ønske om å involvere den private sektoren i utvikling.
Dr. Julian Lob-Levyt, administrerende direktør i GAVI Alliance, berømmet Nederland som
et foregangsland innen utviklingssamarbeid.
”Nok en gang viser nederlenderne lederskap og driver agendaen for bistandseffektivitet
fremover. Ved å bli en IFFIm-donor vil de hjelpe
GAVI med å redde enda flere liv”, sa han.

IFFIms donorforpliktelser
Storbritannia

£1.380.000.000

i løpet av 20 år

Frankrike

€1.239.960.000

i løpet av 20 år

€ 473.450.000

i løpet av 20 år

€189.500.000

i løpet av 20 år

Italia

Spania

Nederland

€ 80.000.000

i løpet av 8 år

Sverige

Sv.Kr. 276.150.000

Norge

USD 27.000.000

i løpet av 15 års

i løpet av 5 års

Sør-Afrika

USD 20.000.000

i løpet av 20 år

Vaksineobligasjoner selger
fremdeles godt i Japan
Japanske detaljhandelinvestorer fortsatte
å kapre vaksinasjonsobligasjoner fra IFFIm
i 2009. I to separate Uridashi-utsendelser
fremskaffet IFFIm ca. 429 millioner dollar
via Daiwa Securities i februar og tilsvarende ytterligere 143 millioner dollar via
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Mitsubishi UFC Securities i mai.
Disse eksepsjonelle resultatene under utfordrende markedsforhold viste økende støtte til
IFFIm og dets humanitære formål blant vanlige
japanske investorer.
Salget i januar ble styrt av Daiwa Securities
SMBC Co. Ltd., et verdipapirfirma innen engros i
Daiwa Securities Group.
Styreformann i IFFIm, dr. Alan Gillespie, visepresident og finansdirektør i Verdensbanken,

Kenneth Lay, og administrerende finans- og
investerings-direktør i GAVI Alliance, Alice
Albright, sluttet seg til presidenten i Daiwa
Securities Group, Shigeharu Suzuki, for å legge
frem salget til over 200 Daiwa-investorer.
Den to timer lange presentasjonen omfattet
en fem minutter lang video tekstet på japansk,
produsert av GAVI Alliance, som viste hvordan
IFFIms midler blir brukt til å immunisere barn i
utviklingsland.
På et møte rett før presentasjonen fortalte
Suzuki gjestene sine at Daiwas forhold til IFFIm
bidro til at han og hans kolleger følte at de bidro
til noe positivt i verdenssammenheng.
Basert på investeringsetterspørsel tilbød
Daiwa et utvalg av vaksjonasjonsobligasjoner
utstedt i sør-afrikanske rand (ZAR), newzealandske dollar (NZD) og australske dollar (AUD). Delmengden i ZAR på 3,1 milliarder (tilsvarende USD
310 millioner) var den største Uridashi-obligasjonen utstedt i ZAR i Japan til dags dato. Over 80
prosent av investorene var over 50 og over 60
prosent var kvinner.
I mai tilbød Mitsubishi UFC Securities Co. Ltd.
japanske investorer vaksinasjonsobligasjoner fra
IFFIm utstedt i USD og AUD, også de basert på
investeringsetterspørsel, for å fremskaffe tilsvarende 143 millioner dollar.
”Verdensbanken har vært en utsteder på de
japanske kapitalmarkedene i over 35 år. Det er
en glede for oss å kunne samarbeide med IFFIm
slik at japanske investorer får muligheten til å
bidra positivt til millioner av barns liv,” sa Lay.

Dr. Alan Gillespie presenterer IFFIm for Daiwa-investorer

Masaharu Kitano (61) fra Tokyo
sa at han var så imponert over IFFImseminaret at han nok kom til å kjøpe
vaksinasjonsobligasjoner fra IFFIm.
”Jeg bidrar regelmessig til veldedige
formål for barn, men da stort sett
i form av donasjoner. IFFIm tilbyr en
mulighet til å investere”, sa han.
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Kommentarer fra Daiwa-investorer etter seminaret til Daiwa,
IFFIm, GAVI og Verdensbanken i januar 2009
Keiko Aoshima, en firebarnsmor,
sa, ”Ideen om at man investerer
i noe som vil komme barn til
gode, appellerer til meg.
Med obligasjoner fra andre banker
vet du aldri hvordan pengene
dine vil bli brukt, men med IFFIm
hersker det ingen tvil om hva
pengene går til.”

IFFIm-midler i bruk i utviklingsland
GAVI Alliance har hatt en katalytisk inn-

virkning på økende bruk av lite utnyttede
vaksiner i de fattigste landene.
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Dramatiske og betydelige inngrep er foretatt og grunnleggende DTP3-immunisering (mot
difteri, kikhoste og stivkrampe) nærmer seg
80 prosent, en påfallende prestasjon drevet frem
av landene selv.
Innføringen av den femverdige fem-ien-vaksinen, finansiert av GAVI med støtte fra
IFFIm, har spilt en vesentlig rolle for å beskytte
barn mot DTP pluss to ytterligere potensielt
dødelige sykdommer, nemlig hepatitt B og Hemophilus-influensa type B, bedre kjent som Hib.

Hepatitt B rammer normalt mye senere i livet,
men Hib forårsaker hjernehinne- og lungebetennelse, som begge tar livet av barn i løpet
av de første levemånedene. Det antas at Hib
tar livet av 370.000 barn hvert år, i tillegg til at
størsteparten av de som overlever får handikap som lammelser, hørselshemminger, psykisk
utviklingshemming og lærevansker.
Innen utgangen av 2008 nådde den femverdige vaksinen 42 millioner barn i 56 GAVIkvalifiserte land. Dette var en økning på over
14 millioner barn det året, i følge Verdens helseorganisasjon (WHO).
196 millioner dollar er blitt øremerket til
en taktisk investering for å støtte forsyningen

Helsesøster Cynthia Nunoo vaksinerer lille Bryana
med den femverdige vaksinen i Accra, Ghana.
Bryanas mor Pricilla Quarshie, sier:

“ Jeg jobber med catering og har tatt meg fri
for å ta med barnet mitt til klinikken.
Jeg tar meg fri fra jobben fordi jeg vet hvor
viktig dette er for mitt barns helse.
Man kan ikke sette en prislapp på barns helse, så jeg råder alle til å ta med barna sine
til klinikken.”

av den femverdige vaksinen, hvorav 90 prosent
av midlene kommer fra IFFIm.
GAVIs kjøpekraft har stimulert vaksinefor
syningen ved å oppmuntre produsentene til å øke
produksjonskapasiteten, et godt eksempel på
GAVIs påvirkningskraft på markedet. I Uganda,
et av de første GAVI-landene til å vaksinere barn
med den femverdige vaksinen, ble Hib nærmest
utryddet på bare fem år, dermed forhindres
30.000 tilfeller av alvorlig Hib og 5.000 tilfeller
av barnedød hvert år.
Den femverdige vaksinen er forventet å
forhindre 90 prosent av Hib-relaterte dødsfall.
Dette har enorm betydning for barns helse
og bidrar også til å nå tusenårsmålet for å redusere barnedødelighet med to tredjedeler
innen 2015.

FN berømmer IFFIms erfaring
FNs generalsekretær Ban Ki-Moon anerkjente
IFFIm som et av åtte vellykkede, innovative
finansieringsinitiativ på det første møtet til I-8
Group / L.I.F.E. ( Leading Innovative Financing
for Equity) på WHOs årlige helseforsamling i
Geneve 19. mai.
”Den økonomiske krisen fører til at innovativ finansiering blir enda viktigere”, sa Ban til
delegatene på møtet, som ble styrt av Philippe
Douste-Blazy, undergeneralsekretær og spesialrådgiver for innovativ finansiering for utvikling.
Ban uttalte at et av nøkkelelementene man
kom frem til på FN-konferansen om finansiering
for utvikling i Monterrey, Mexico, var at behovet
for nye, innovative finansieringskilder var nødvendig får å nå tusenårsmålene.
”Deres oppgave er å identifisere de beste
mekanismene”, sa Ban, og lovet å bidra med sitt

IFFIm får nye
styremedlemmer
Styret i IFFIm ønsker Didier Cherpitel og Sean
Carney velkommen som nye medlemmer.
Utnevnelsene trer i kraft 1. juni 2009
etter en grundig rekrutteringsprosess. IFFIm
mottok over 170 interessemeldinger fra
kandidater verden over.
Didier Cherpitel var styreformann i Det
internasjonale Røde Kors-forbundet (Federation of the Red Cross, IFRC) fra 2000 -2003.

”personlige engasjement” for å finne nye måter
å fremskaffe midler til global helse og utvikling.
IFFIm og de syv andre foretaksomhetene
som var samlet til møtet, regnes for å være blant
de mest eksemplariske og vellykkede. De viser
enorm fremgang hva gjelder å finne nye og innovative finansieringsmekanismer, derav kallenavnet I-8 (innov-eight).
Dr. Alan Gillespie, som representerte IFFIm,
sa til forsamlingen at IFFIm er en ekte hybrid av
offentlige og private sektorer, og fortalte videre
at IFFIm har fått en gjeldsandel på 250 millioner
dollar hos sine syv donorer slik at de kan fremskaffe 2  milliarder dollar.
”Dette demonstrerer kapitalmarkedenes
styrke og investorenes påfallende appetitt for
bærekraftige, solide og etisk riktige investeringer”,
sa han.

Før det var han administrerende direktør i
JP Morgan i London og Paris, hvor han var
ansvarlig for samarbeid mellom Den afrikanske utviklingsbanken og Verdensbanken.
Sean Carney var daglig leder for investeringsvirksomhet i HSBC Investment and
Global Banking frem til 2008. Han har bred
erfaring fra handelsvirksomhet, spesielt
innenfor nye markeder.
Cherpitel og Carney slutter seg til dr.
Alan Gillespie (styreformann), Arunma Oteh,
John Cummins og dr. Dayanath Jayasuriya
i IFFIm-styret.
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IFFIm i
nyhetsbildet
Obligasjonssalg fra IFFIm og IFFIms rolle i innovativ finansiering for utvikling har vært høyt
oppe i det internasjonale nyhetsbildet i 2009,
noe som har satt søkelyset på IFFIm-donorer –
en vesentlig del av historien.
Det britiske salget i samarbeid med HSBC
fikk mye oppmerksomhet fra den britiske
pressen. Syv økonomijournalister var med på
en mediatur i regi av GAVI til Sierra Leone for
å se hvordan IFFIms midler blir brukt. Dette
førte igjen til bildereportasjer i The Times,
The Telegraph, The Guardian, Money Mail og
en TV-reportasje på bl.a. Sky News. Dr. Alan

Gillespie ble også intervjuet direkte på Channel
Fours Lunchtime News.
Reuters, The Financial Times og deres hjemmeside FT.com, følger også IFFIm regelmessig.
FT var den første nyhetskanalen som rapporterte om det britiske salget, og fortsetter i likhet med New York Times, dekningen av IFFIms
rolle innen innovativ finansiering for helse og
utvikling.
I januar kom japanske journalister sammen
med utenrikskorrespondenter fra FT, Bloomberg TV og Reuters for å intervjue dr. Gillespie
og GAVIs finanssjef Alice Albright i forkant av
det andre Daiwa Securities-salget, som dermed
fikk bred dekning i Japan og i utlandet.
Historier fra virkeligheten og bilder som
viser hvordan IFFIm bruker midlene sine fenger
fremdeles mediapublikummet.

Finansforvalterens rapport

IFFIm leverer i henhold til målet
om å frontinvestere
Forutsigbar og bærekraftig finansiering underbygger GAVI-modellen. Engasjerte donorer og
innovativ finansiering gjør det mulig for land
å oppjustere immunisering og planlegge fremover. Innen 31. mars 2009 hadde IFFIm godkjent
programmer på 1,3 milliarder dollar (siden oppstarten). Av det er over 1,1 milliarder dollar allerede utbetalt for å støtte kjøp av vaksiner og
levering til 70 utviklingsland. Utleggene deles
opp mellom GAVIs “kjerne”-programmer som
nye og lite utnyttede vaksiner, immuniserings-

støtte, trygg innsprøyting og den femverdige
vaksinen, i tillegg til taktiske investeringstilfeller
som gulfeber- og poliovaksiner, oppbevaring,
meslingkampanjer og stivkrampekampanjer
rettet mot mødre og nyfødte. I og med at det
totale budsjettet for GAVI-programmet for 2009
forventes å overstige 1 milliard dollar, vil IFFImfinansiering bli brukt til sin maksimale årlige
kapasitet for vaksinasjonsprogrammer, styrking
av helsesystemer (HSS) og til tilfeller som ikke
er rettet mot bestemte land.

GAVIs utlegg av IFFIm-midler
fra 2006 til mars 2009
Meslingkampanje
USD 139 millioner
12%

Nye og lite utnyttede vaksiner (NVS)
USD 279,4 millioner
25%

Poliokampanje
USD 191,3 millioner
17%

Vaksineprogramstøtte (ISS)
USD 22,7 millioner
2%

Stivkrampekampanje
rettet mot mødre og nyfødte
USD 61,5 millioner
6%

Støtte til program for trygg innsprøyting (INS)
USD 1,5 millioner
0,1%

Gulfeberkampanje
USD 54,6 millioner
5%

GAVI Alliance er et unikt partnerskap mellom aktører i offentlige
og private sektorer med et enkelt,
delt fokus: å forbedre helse blant
barn i de fattigste landene ved å øke utbredelsen av og
kvaliteten på immuniseringsdekning ved hjelp av bedre
helsetjenester. GAVIs partnere omfatter UNICEF, WHO,
Verdensbanken, sivile samfunnsorganisasjoner, offentlige
helseinstitusjoner, regjeringer fra donor- og mottakerland, Bill & Melinda Gates Foundation, andre private
filantroper, representanter fra vaksinasjonsindustrien,
IFFIm, det økonomiske samfunnet og andre som gjennom sitt engasjement og sin ekspertise, bidrar til større
suksess på dette feltet enn noen gang før.

De siste oppdateringene
finner du på  :

Femverdig vaksine
USD 177,4 millioner
16%

Verdensbanken er finansrådgiver for IFFIm.
I den egenskap styrer Verdensbanken IFFIms
økonomi i henhold til strenge retningslinjer og
standarder. Dette omfatter IFFIms finansieringsstrategi og dens implementering i kapitalmarkedene, kredittvurderingsbyrå og investorrekkevidde,
hedge-transaksjoner og styring av investeringer. Verdensbanken koordinerer også mellom IFFIms donorer og styrer
deres forpliktende tilsagn og betalinger, i tillegg til utlegg
for immunisering og helseprogrammer via GAVI Alliance.

Hvis du ønsker ytteligere informasjon,
kan du ta kontakt med    :

www.iff-immunisation.org

International Finance Facility
for Immunisation Company

Helsesystemstøtte (HSS)
USD 193,8 millioner
17%
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