Investeren met Impact
Investeren in een windmolenpark in Costa Rica
Diversificatie van schone energie
Waterkrachtcentrales zijn Costa Rica’s voornaamste
bron van schone energie. Daarnaast wordt op kleine
schaal gebruik gemaakt van zonne-, biomassa-, geothermische en in toenemende mate van windenergie.
Maar niet alle energieopwekking in Costa Rica is
schoon: tot voor kort werd er in droge periodes vooral
omgeschakeld naar kostbare fossiele energiebronnen
wat het land afhankelijk maakte van import van fossiele
brandstoffen. En daar wil Costa Rica vanaf, helemaal als
moeder natuur een interessanter alternatief biedt. Daarbij
is diversificatie van schone energieopwekking belangrijk,
zeker als droge periodes ervoor zullen blijven zorgen dat
waterkrachtcentrales niet het hele jaar door kunnen blijven
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Meer profiteren van wind
Samen met Globeleq Mesoamerica (Wind) Energy Ltd
(Globeleq) voorzag FMO de noodzaak om Costa Rica’s
duurzame energiebronnen te spreiden en besloot
in 2013 te investeren in een nieuw windmolenpark met een
capaciteit van 53MW: Inversiones Eólicas de Orosí Dos
S.A (Orosí). De windsnelheid in de dunbevolkte provincie
Guanacaste is uitzonderlijk hoog én stabiel. Sinds 2013 zijn
25 turbines geplaatst, transmissie-leidingen getrokken en is
er aanverwante infrastructuur gebouwd. Voor de bomen die
moesten worden gekapt, is een herbebossingsprogramma
gestart. Het voorziet in herplanting van een tienvoud van
het aantal gekapte bomen. Het project levert per saldo een
extra bijdrage aan de vermindering van de uitstoot
van koolstofdioxide in de atmosfeer.

Het windpark voorziet al 37.000 Costa Ricanen van
elektriciteit en dat aantal zal oplopen tot 100.000.
Windmolenparken zoals Orosí bieden het land dus
een strategisch en duurzaam alternatief en bovendien
diversificatie van de energie mix. In 2015 was 99%
van de elektriciteitsproductie in Costa Rica duurzaam,
waarvan zeker 250 dagen volledig. Het land is wereldwijd
bezien een ware koploper. Deze ambitie zal behaald
worden én langdurig succesvol zijn als de diverse schone
energiebronnen benut kunnen worden. Dat is enkel
mogelijk met de juiste lange termijn financiering.

De FMO-lening
Onze fondsparticipatie maakt deel uit van een
US$ 28 miljoen FMO-lening met een looptijd van
15 jaar. Dat is ook voor FMO een behoorlijk bedrag met
een lange looptijd. Financiering van energieprojecten
vereist in het algemeen een lange looptijd. Er zijn meestal
weinig of geen commerciële partijen die voor dergelijke
projecten een passende financiering kunnen aanbieden.
FMO kan dat wel: Een van FMO’s voorwaarden is dat het
project door een gerenommeerde en professionele partij
wordt uitgevoerd, zowel tijdens de bouw als de operationele
fase. In het geval van Orosi is dat Globeleq. Dit bedrijf is
ook betrokken bij het succesvolle windproject Eólo
de Nicaragua als ook de bouw van een windpark dat begin
2017 in Costa Rica ook operationeel wordt.
Net als in Nicaragua is het project in Costa Rica
inmiddels winstgevend en genereert het meer stroom
dan aanvankelijk voorzien.

Costa Rica
4,872,543 inwoners
51,100 km2
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De ontwikkeling van

Kan een land volledig op schone
energie draaien?

OROSÍ
25 Windmolens / 50MW

Costa Rica bewees de afgelopen 2 jaar dat dit
tot de mogelijkheden behoort. De afgelopen
2 jaar behaalde het land deze doelstelling al
nagenoeg. Toch moet ook een land als Costa Rica
diversifiëren om blijvend onafhankelijk van fossiele
brandstof te worden.
Ieder land heeft door haar geografie toepasbare
en steeds meer betaalbare vormen van schone
energie. In Costa Rica groeit dankzij de bouw van
nieuwe windmolens het percentage windenergie
aanzienlijk en neemt de afhankelijkheid van water
af. Vanaf volgend jaar zal wind meer dan 10% van
de gehele energieopbrengst leveren, aldus het
‘Instituto Costarricense de Electricidad’ (ICE). Ter
vergelijking: een duurzame koploper als Duitsland
produceert iets meer dan 30% van haar energie
duurzaam met 13% van het totaal door wind.

213 GWh aan totale energieproductie per jaar
76.352t Vermeden CO2
(in vergelijking tot meest waarschijnlijke alternatief )

100.000 mensen voorzien van stroom

FMO investering
FMO

US$ 28 mln

Fondsdeel

US$ 2.5 mln

“Windmolenparken zoals Orosí
bieden het land een strategisch
en duurzaam alternatief.”

Over de beheerder

Over de fondsadviseur

Privium Fund Management B.V. (‘Privium’) is een Nederlandse aanbieder
van beleggingsinstellingen. Privium is een Alternative Investment Fund
Manager zoals bedoeld in de Alternative Investment Fund Manager-richtlijn
en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten
(www.afm.nl) en De Nederlandsche Bank. (www.dnb.nl). Privium bestaat
uit een team van ervaren beleggingsprofessionals. Daarnaast werkt Privium
samen met een groot aantal gerenommeerde partijen.

FMO Investment Management BV (‘FMO IM’) is een Nederlandse
beleggingsonderneming en volledige dochter van de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO NV. FMO IM adviseert over de leningenportefeuille in
opdracht van de beheerder. Alle leningen die worden aangeboden aan het
fonds hebben het investeringsproces van FMO succesvol doorlopen en
zijn ook opgenomen in FMO’s eigen portefeuille. De missie van FMO IM is
om impact investeren schaalbaar te maken door investeerders toegang te
bieden tot FMO’s duurzame investeringen in opkomende markten.

Contact

Privium

T: +31 20 46 26 644 W: www.fmopriviumimpactfund.nl

Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.
Het FMO Privium Impact Fund, een Nederlands Fonds voor Gemene Rekening (‘FGR’), is opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Stichting
Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl). De informatie op deze flyer biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing en vormt geen (uitnodiging
tot het doen van een) aanbod van rechten van deelneming in het FMO Privium Impact Fund. Potentiële investeerders wordt geadviseerd om het prospectus en de essentiële beleggersinformatie aandachtig te lezen en onafhankelijk (juridisch en fiscaal) advies in te winnen voordat tot deelname wordt
besloten. De waarde van elk beleggingsfonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan als gevolg van het beleggingsbeleid
sterk fluctueren. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De getoonde
performanceoverzichten en/of rendementsdoelstellingen zijn door met zorg door Privium Fund Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen
geen rechten worden ontleend. Het prospectus van het FMO Privium Impact Fund is te downloaden via www.priviumfund.com/funds.
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