Investeren met Impact
Voortdurende steun voor de wind van verandering
Een voortdurende uitdaging
De wens van Costa Rica om volledig over te stappen op
hernieuwbare energie werd al genoemd in de case study
over het windmolenpark van Orosi, gepubliceerd in 2017.
De stap om te streven naar 100% hernieuwbare energie
is echter slechts een onderdeel van een meer holistisch
plan naar een netto-emissievrije economie. Costa Rica
wordt erkend als een wereldleider voor zijn milieubeleid
en -prestaties, de basispijlers van het Costa Ricaanse
ontwikkelingsmodel zijn gestoeld op inclusie, groei en
duurzaamheid.
Een voorbeeld hiervan is het baanbrekende programma
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programma bestrijkt maar liefst 35% van het land en
ongeveer 70% van de bossen. Hoewel prestaties als deze
op grote schaal worden geprezen, moet het land zich ook
richten op het terugdringen van armoede en ongelijkheid
tijdens de COVID-19-pandemie.

de bouw opgeleverd. De jaarlijkse energieproductie
bedraagt momenteel ongeveer 430GWh aan elektriciteit,
wat meer is dan aanvankelijk verwacht en goed past
bij de groeiende energiebehoefte van het land. In
combinatie met de elektriciteitsdekking van het land
van 99,4%, op wat wordt beschouwd als een robuust,
betrouwbaar en flexibel elektriciteitssysteem, profiteren
bijna alle Costa Ricanen van betrouwbare en duurzame
energie. Het ondersteunt verder de mogelijkheden die
de Costa Ricaanse regering voornemens is het gebruik
van elektrische voertuigen voor zowel particuliere,
commerciële als openbare doeleinden te bevorderen.
De eigenaar van de projecten is Corporación Multi
Inversiones (“CMI”), een toonaangevende speler in
de ontwikkeling, bouw en exploitatie van projecten
voor hernieuwbare energie in Midden-Amerika. CMI is
een familiebedrijf uit Guatemala, actief sinds 1920 en
momenteel actief in 15 landen. Het bedrijf bestaat niet
alleen uit projecten voor hernieuwbare energie, maar ook
uit voedingsbedrijven, waaronder tarwemeelfabrieken en
pastaproductie. Door al zijn activiteiten samen biedt CMI
werk aan meer dan 40.000 medewerkers.

Als de wind een winnende factor is

De lening

In 2016 besloot FMO een financiering te verstrekken
voor een reeks van vier windprojecten verspreid
over twee locaties in de provincie Guanacaste in
het noorden van Costa Rica. Beide locaties bieden
uitstekende windomstandigheden. Elk project heeft
tien windmolens van 2 MW, waarmee in totaal 80 MW
windvermogen is gebouwd. In september 2017 is

Onze fondsparticipatie maakt deel uit van een
langlopende financiering van USD 149 mln die (een
substantieel deel van) de kosten voor de ontwikkeling
van de vier windprojecten dekt. FMO heeft ook meer
commercieel kapitaal kunnen mobiliseren van op
duurzaamheid gerichte investeerders zoals Triodos
Groenfonds en Oikocredit.

Costa Rica
51.100 km2
5.097. 988 inwoners

In het kader
En breder perspectief

De ontwikkeling van
Impact

Volgens het nationale decarbonisatieplan van Costa
Rica, gepresenteerd in februari 2019, nemen de
broeikasgasemissies nog steeds toe. Volgens schattingen zullen de emissies jaarlijks met 2,4% toenemen. Tussen 2015 en 2030 zullen de emissies met
60% zijn gestegen en in 2050 met 132% toenemen.
De belangrijkste bron van koolstofemissies in
Costa Rica is het verbranden van brandstoffen voor
particulier, openbaar en vrachtvervoer. Naarmate
de economie groeide, is het belang van privévervoer
toegenomen. Het land ging van 418.048 eenheden
in 1994 naar 1.347.000 in 2015, waarvan 834.000
particuliere / lichte voertuigen. De investeringen
in de infrastructuur voor openbaar vervoer zijn tot
dusver laag gebleven, aangezien het grootste deel
van de begroting van het ministerie van Openbare
Werken en Transport is geïnvesteerd in wegen en in
ondersteuning van het gebruik van privévoertuigen.
Investeringen in het openbaar vervoer behoren
tot de oplossingen die worden aangedragen,
aangezien het realiseren van verbeteringen in het
openbaar vervoer een groot deel van de bevolking
en sociaal kwetsbaardere groepen van dienst zou
zijn. Oplossingen omvatten niet alleen het systeem
beter verbonden en toegankelijker maken, maar ook
stroomvoorziening.
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“Met een bereik van
99,4% profiteren
bijna alle
Costa Ricanen
van betrouwbare en
duurzame energie.”

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. FMO IM wil impact
investeren schaalbaar 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

Disclaimer
Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie. De informatie in deze presentatie biedt onvoldoende basis voor een
beleggingsbeslissing en vormt geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod vanrechten van deelneming in het Fonds. De waarde van uw beleggingen
kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor detoekomst.
Privium Fund Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit
Financiële Markten (www.afm.nl). Het Fonds en haar beheerder, Privium Fund Management B.V., zijn opgenomen in het register dat wordt gehouden door
de Autoriteit Financiële Markten.
Het prospectus van het Fonds en de Essentiële Beleggersinformatie zijn te downloaden via de website van de beheerder, www.priviumfund.com. De in deze
presentatie getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Privium Fund Management B.V. samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten
worden ontleend.
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