
Loop geen onnodig risico. 
Lees de Essentiële Beleg-
gersinformatie. 

El Salvador

21.041 km2

6.568.745 inwoners

Investeren met Impact
De MKB klant staat centraal 

El Salvador, de thuisbasis van 6,5 miljoen mensen, is zowel 
het kleinste als dichtstbevolkte land in Midden-Amerika. 
Sinds de Spanjaarden in de 15de eeuw de controle over de 
inheemse cacaogewassen overnamen, werd een groot deel 
van de economie landbouw, met name de export van koffie 
en de productie van suikerriet in meer recente jaren. De 
laatste tijd is er een verschuiving naar de diensteneconomie. 

Het land heeft historisch gezien veel  bende-gerelateerde 
misdaad en armoede doorstaan. Tussen 1998 en 2019 was er 
echter genoeg economische opleving die ertoe leidde dat El 
Salvador een van de laagste inkomens-ongelijkheidsniveaus 
in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied had (Gini Index, 
Wereldbank). 

MKBs bieden werk aan meer dan een derde van de 
beroepsbevolking en dragen bij aan bijna de helft van het 
BBP van het land. Hoewel het tijdens de COVID-19-pandemie 
aanzienlijk daalde, herstelde de economie van El Salvador 
in 2021 met bijna 11%, met gunstige vooruitzichten, deels 
vanwege het MKB en de toegenomen binnenlandse vraag.

Een bank waarbij de klant centraal staat  
Banco Promerica El Salvador maakt deel uit van Grupo 
Promerica, dat 30 jaar ervaring heeft op de financiële  
markt in Latijns-Amerika. Met meer dan 50 vestigingen en 
130 geldautomaten is de bank in het hele land aanwezig.  
Hoewel ze een universele bank zijn, hebben ze een 
niche voor zichzelf gecreëerd door op maat gemaakte 
ondersteuning te bieden aan het MKB-segment dat een 

substantiële rol speelt in de economische stabiliteit in het 
Midden-Amerikaanse land.

Banco Promerica biedt daarvoor een breed scala van 
producten aan dit markt segment, zoals bedrijfsleningen, 
werkkapitaalfaciliteiten, creditcards en persoonlijke leningen. 
Ze gaan echter nog een stap verder om echt concurrerend 
te zijn, waarbij een sterke nadruk wordt gelegd op flexibiliteit 
van producten en diensten, empathie en nabijheid door 
lokale besluitvorming. Daarnaast heeft Banco Promerica 
verschillende belangrijke allianties gesloten die het MKB-
segment helpen ondersteunen door directe banden te 
creëren tussen MKB-klanten en vakbonden, zoals USAID, 
Bandesal, BCIE en de Kamers van Koophandel.

Dat gezegd hebbende, MKB-klanten zijn niet de enige focus 
van de bank: Banco Promerica heeft zich ook gericht op het 
opbouwen van hun groene portefeuille, wat een bijkomend 
concurrentievoordeel in de markt oplevert. Eén ding is zeker: 
de strategie van de bank is en blijft succesvol. Over het 
algemeen heeft het de afgelopen jaren een aanhoudende 
financiële groei en winstgevendheid doorgemaakt en 
beschikt het over een sterke liquiditeit en activakwaliteit - een 
bewijs van zijn unieke aanpak. 

De FMO-leningen
De eerste transactie in 2017 was een faciliteit van USD 20 
miljoen verdeeld over MKB- en groene doelstellingen.  
In 2020 volgde nog een van USD 25 miljoen om de MKB-
portefeuille te helpen groeien.

Publicitaire mededeling

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=SV
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=SV
https://tradingeconomics.com/el-salvador/gdp-growth-annual


Disclaimer:
Loop geen onnodig risico. Lees het Essentiële-informatiedocument en het Prospectus. 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. 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 het Essentiële-informatiedocument 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.

Contact

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

Over de beheerder
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. 

Over de fondsadviseur
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.

Impact

Kantoren 50

FTE 1150

Financieel

Totaal FMO leningdeel USD 20 mln

Totaal Fonds participaties USD 4 mln

El Salvador vormt geen uitzondering op milieu- en sociale 
risico’s. De gevolgen van klimaatverandering zijn onder 
meer de toename van extreme weersomstandigheden, 
watertekorten, overstromingen en meer, en Banco 
Promerica doet haar best om de gevolgen zoveel mogelijk 
teniet te doen. 

Vergezeld van een robuuste duurzaamheidsstrategie 
heeft Banco Promerica initiatieven genomen, te 
beginnen met de ontwikkeling van een milieu- en sociaal 
management-systeem (ESMS) in 2013. Het ESMS is 
goed geïmplementeerd en is gebruikt om ervoor te zorgen 
dat klanten aan alle eisen voldoen. In 2020 kwam men 
met FMO een actieplan overeen, dat hen verplichtte de 
IFC-prestatienormen van FMO over te nemen. Een jaar 
later had Banco Promerica het E&S-beleid geüpdate en in 
2022 werd het herziene ESMS geïmplementeerd.

Naast de volledige bereidheid om te voldoen aan de 
E&S-vereisten van FMO, is Banco Promerica de eerste 
particuliere bank in El Salvador die de Principles for 
Responsible banking van het Milieuprogramma van de 
VN heeft ondertekend, en de eerste bank die intekent op 
zowel een duurzame Bond-programma in Local Stock 
Exchange en de Women’s Empowerment Principles 
van UN Women. Kortom, Banco Promerica toont een 
duidelijke inzet voor niet alleen duurzame groei, maar ook 
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

De bredere context

“Een klantgerichte 
benadering maakt 
echt een verschil”

Contact

De ontwikkeling van

uitgegeven oktober 2022

https://www.fmo.nl/l/library/download/urn:uuid:9978eafe-864f-4b3a-bed1-5e0563df0c85/fmo+sustainability+policy.pdf

