Investeren met Impact
Verbetering van toegang tot betrouwbare, betaalbare duurzame energie
El Salvador

Het project

is het kleinste land van Midden-Amerika en een
van de dichtstbevolkte landen van de regio met 6,4
miljoen inwoners. In de twintigste eeuw leed het “Land
van Vulkanen” onder ernstige politieke onrust en
sociaaleconomische ongelijkheid die uiteindelijk leidden tot
een burgeroorlog. De naoorlogse vooruitgang zorgde wel
voor economische hervormingen en een betere toegang tot
internationale financiering.

Capella Solar, gelegen in de provincie Usulután in El Salvador,
ongeveer 100 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad
San Salvador, is een zonne-energiecentrale (PV) die bestaat
uit 2 locaties: Albireo 1 en Albireo 2.

Hoewel de vroegere sociaaleconomische ongelijkheid
aanzienlijk is afgenomen – waardoor het een van de meest
gelijke landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is
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De energiesector van El Salvador speelt een sleutelrol
in de economische portefeuille van het land, met een
totale geïnstalleerde capaciteit van 1,54 GW en een
elektrificatiegraad van 98%. De energie-industrie is
gediversifieerd over fossiele brandstoffen en hernieuwbare
energie (zoals waterkracht, zonne-, wind- en geothermische
energie). Om de belangstelling voor hernieuwbare energie
te stimuleren en het gebruik van fossiele brandstoffen tot
een minimum te beperken, heeft de regering in 2007 een
decreet aangenomen dat verschillende fiscale stimulansen
toekent aan bedrijven die projecten voor hernieuwbare
energie ontwikkelen.

Elke centrale heeft een capaciteit van 50 MW en is
ontwikkeld door de Franse producent van hernieuwbare
energie Neoen. Dit maakt Capella Solar niet alleen de
grootste zonne-energiecentrale in El Salvador, maar ook
een van de goedkoopste producenten van energie (~USD
49,55/MWh), dankzij aankoopovereenkomsten met lokale
distributeurs.
Naast de zonne-energiecentrales werd een 3MWopslagbatterij opgenomen in dit project, waarmee het
voldoet aan de minimale reservevereiste van 3% die geldt
voor alle energie-opwekkers in het land om zo eventuele
verstoringen op het netwerk op te kunnen vangen. Aan extra
opslagcapaciteit wordt momenteel gewerkt.

De lening
De lening voor de financiering van de bouw van de
energiecentrale en het batterijsysteem van Capella Solar
is mede geregeld door IDB Invest en FMO. In deze rol
faciliteerde FMO ook een co-investering door Proparco, de
Franse ontwikkelingsbank. Elke partij droeg bijna evenveel bij,
waarbij FMO een lening van USD 28 mln verstrekte waarin
het fonds participeert.

El Salvador
21.041 km2
6.528.135 inwoners

De bredere context
De Capella Solar-centrale werd eind 2020 ingehuldigd.
Meer recentelijk lag de focus op het installeren van een
tweede batterij in het project.
Hoewel El Salvador een ruim aanbod aan energiebronnen
heeft (zoals wind- of zonne-energie), geven deze bronnen
niet een constante stroom af. Naarmate de behoefte aan
constante energie toeneemt, biedt batterijopslag een
betrouwbaardere en goedkopere oplossing in vergelijking
met andere methoden voor energieopslag op de markt.
Dit maakt batterijopslag een lucratief en duurzamer
alternatief. Naarmate batterijopslag toeneemt, zullen
we waarschijnlijk meer PV-installaties zien die worden
ondersteund door grotere opslageenheden.
Naast financiële steun heeft FMO het voortouw genomen
bij het leveren van milieu- en sociale (E&S) diensten door
middel van een actieplan om te garanderen dat het E&Smanagement van Capella Solar voldoet aan de FMOnormen.
Betekenisvolle ontwikkelingsimpact is altijd een
kernprincipe geweest van het werk van FMO, en de
investering in Capella Solar is daar een duidelijk voorbeeld
van. Dit project heeft grote impact in een land door de
levering van betaalbare hernieuwbare energie. FMO’s
additionaliteit (een vereiste voor een ontwikkelingsbank)
lag in het verstrekken van langjarige projectfinanciering
die op de lokale markt vaak niet beschikbaar is.

De ontwikkeling van
Impact
MW Solar

Batterij capaciteit

100mw

3mw

FMO investment
FMO lening
Fondsdeel

USD 28 mln
USD 4 mln

“De combinatie van
batterij en duurzame
bron verbetert
de toegang tot
betrouwbare en
betaalbare 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

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 van rechten van deelneming in het Fonds. De waarde van uw
beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
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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