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Werkervaring

Finabank:

2011 – huidig: Chief Executive Officer

2011 – 2011: Director Business Banking

Hakrinbank:

2006 – 2010: Account Manager Corporate Clients

2007 – 2010: Manager MasterCard Department

2004 – 2006: Assistant Head Commercial Affairs Consumer Department

Educatie

2019: Stanford Graduate School of Business, Leading change and organizational renewal

2018: Harvard Business School, Driving corporate performance

2013: INSEAD, Strategic Management in Banking

2002 – 2004: RSM Erasmus University, Msc. In Business Administration

1996 – 2000: HES Rotterdam, Bsc. In Commercial Economics

Eblein George Frangie

2 December 1977
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Additionele ervaring

Surinaamse Bankiersvereniging

2018 – 2021: Voorzitter

• Oprichting Kredietregistratie Bureau (CCBS)

• Interbancair verkeer volledig elektronisch (SRD/USD/EUR)

• Succesvolle lobby voor het opstarten van de National Risk Assessment en gedeeltelijke financiering

• One-Compliance Programma

• Consolidatie ATM-netwerk

• COVID-19 fonds i.s.m. de Centrale Bank van Suriname

• Plaatsen van financiële inclusie op de nationale agenda
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Over Finabank

Finabank N.V. is een in 1991 opgerichte commerciële bank in Suriname, die voor 100% in particuliere handen is.
Wij opereren onder de wet- en regelgeving van Suriname en staan onder toezicht van de Centrale Bank van
Suriname. Per 31 december 2020 bedroegen onze activa SRD 3,5 miljard, waarmee Finabank op basis van
balanstotaal de vierde bank is.

Finabank heeft een sterke governance structuur, waarbij de Raad van Commissarissen toezicht houdt op de
directie, die zich bezighoudt met de leiding en strategie van de bank. De twee grootste aandeelhouders zijn
C. Kersten en Co N.V en Stichting Pensioenfonds Alcoa.

In 2018 zijn wij de samenwerking met de IDB Bank Invest aangegaan, waardoor wij verdere toegang krijgen tot de
internationale kapitaalmarkt. De samenwerking is gefocust op trade finance, handel, productie en groene energie.
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Finabank mijlpalen
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1991-2005

2006-2019

2020+

Starten
Initiële fase, waarin de bank 
gelanceerd werd met 
wilskracht en 
ondernemerszin

Formaliseren
Ontwikkelingsfase, waarin 
we alle functies op 
professioneel niveau 
brachten en aan elkaar 
koppelden in heldere 
structuur

Professionaliseren
Transitiefase, waarin we  de 
organisatie sterker en 
slagvaardiger maken door in 
te zetten op kernwaarden, 
samenwerking en 
ontwikkeling op alle niveaus

De ontwikkelingsfasen 
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We empower people to own the future

Onze klanten zijn 
mensen met wensen, 
dromen en doelen.  
Wij bieden de financiële 
diensten waarmee ze 
die kunnen realiseren.  
Daarom doen we ons 
best om onze klanten 
goed te begrijpen, en 
oplossingen te bieden 
waarmee ze hun doelen 
kunnen verwezenlijken.

Onze maatschappij is in 
ontwikkeling. Wij willen daar een 
duidelijke, positieve en 
duurzame bijdrage aan leveren.  
In de eerste plaats door met 
onze producten en diensten een 
constructieve rol te vervullen in 
een duurzame ontwikkeling van 
de economie, maar zeker ook 
door een toonaangevende rol te 
vervullen in de ontwikkeling van 
de Surinaamse financiële sector.

Onze medewerkers zoeken 
werk dat hen voldoening, 
verbinding, zekerheid en 
ontwikkeling biedt. Wij 
bieden een moderne 
werkomgeving waarin 
eenieder zich maximaal kan 
ontplooien, zowel 
professioneel als persoonlijk, 
en een zinvolle bijdrage kan 
leveren aan klanten, collega’s 
en de maatschappij.

Onze aandeelhouders
maken het ons mogelijk 
ons werk te doen. Om hen 
te belonen voor hun 
betrokkenheid streven we 
naar een aantrekkelijk en 
duurzaam rendement, dat 
bovendien wordt 
gerealiseerd door een bank 
waar je als aandeelhouder 
in alle opzichten trots op 
kunt zijn.

Onze purpose statement
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We are the number one financial solutions provider

With our dedicated and caring professionals, we successfully enable your ambitions financially

Trust: We act responsible

Partnership: We work as one team

Agility: We go the extra mile 

Innovation: We improve continuously 

Expertise: We are the best in class

Onze visie, onze missie en onze kernwaarden
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Market share of 17% in 2024 (Private Sector Loan Portfolio)

Our committed team providing the best tailored financial solutions based on superior risk assessment through 
innovative digital and personal channels

Business, Mass Retail, High-End Retail, Government and Financial Institutions

Ons streven (Strategie) 
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Financiële cijfers - balans
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Financiële cijfers - balans Marktaandeel Dec-18 Dec-19 Dec-20

Private sector 9.5% 11.2% 12.4%
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Financiële cijfers - W/V rekening   
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Financiële cijfers – W/V rekening 

Jaarverslag: https://www.finabanknv.com/media/152921/Jaarverslag_2020.pdf

https://www.finabanknv.com/media/152921/Jaarverslag_2020.pdf
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Onze belangrijkste ratio’s per december 2020 

Return on 
Equity

39%

Return on 
Assets

2%

Cost 
income

58%

Non 
performing

1%

Loan to 
deposit

60%

Solvency* 11%

Return on 
Equity

N/A

Return on 
Assets

N/A

Cost 
income

70%

Non 
performing

15%

Loan to 
deposit

50%

Solvency** 12%

Fi
n
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k

M
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kt

*Finabank op basis van IFRS standaarden

**De markt op basis van Suriname GAAP standaarden

Bron: Centrale Bank van Suriname
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Onze producten en diensten voor de zakelijke klant 
Finabank services

Current and saving accounts o

Term deposits o

Investment loans o

Bridge loans o

Factoring o

Business overdrafts facility o

Business VISA credit cards o

Foreign transfers (SWIFT) o

Foreign currency exchange (FX Trading) o

Deposit boxes o

POS devices (Wired/ Fixed) o

Corporate services o

Corporate Online Banking and e-alerts o

Large cash deposit services o
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Ondernemen en de rol van Finabank (1/2)

De banken maken zich klaar om een grotere rol te gaan vervullen in de toekomst, door onder andere de volgende 
diensten aan te bieden:

• Investerings, rekening-courant, invoice discounting en factoringkredietfaciliteiten:

✓ Greenfield: Minimale eigen inbreng 40% - 50%

✓ Going concern: Minimale eigen inbreng 0% - 25% 

✓ Businessplan inclusief financiële projecties of bestaande jaarrekening(en)

✓ Transparante governance structuur 

✓ Ervaren Management

✓ Zekerheden (afhankelijk van financiering)

✓ Looptijd is afhankelijk van de financiering van de activa 

• Advisory services:

✓ Advies over investeringen, beleggingen en risicoanalyse
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Ondernemen en de rol van Finabank (2/2)

• Onboarding (Girorekeningen et al):

✓ KYC documentatie (KKF-uittreksel, Statuten, ID-bewijzen UBO’s)

✓ Transparante governance structuur 

✓ Businessplan of bestaande jaarrekening(en)

✓ Referentiebrief bestaande huisbank, in geval buitenlandse entiteit 

• Payment services:

✓ Nationaal en internationaal betalingsverkeer volledig elektronisch via Corporate Online Banking
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Break-out room sessie

• Macro economie

• Bancaire sector 

• Ondernemingskansen

• Vragenronde   
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Contact informatie

Eblein Frangie

Chief Executive Officer  

Dr. Sophie Redmondstraat 59 - 61

+597 472266

eblein.frangie@finabanknv.com

Eblein Frangie

www.finabanknv.com

mailto:eblein.frangie@finabanknv.com
http://www.finabanknv.com/
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