AGRIBUSINESS DEVELOPMENT
CORPORATION, S.A.

sobre laad Latin American Agribusiness Development Corporation, S.A. (LAAD) é uma instituição de crédito especializada em
ﬁnanciar atividades agrícolas, pecuárias e agroindustriais na América Latina. Nossa missão é ﬁnanciar projetos
agropecuários pequenos e médios para promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental na América
Latina, de forma sustentável.
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produtos principaIs

Rosas, $30

Banana, $130

Frutas Silvestres ,
Uvas , $33 $31
Palma Africana,
$41

Café, $109

Pecuária , $73
Soja, $96

Crescimento médio anual

do Portfólio

11,9%
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Abacate , $23

Abacaxi, $23
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Mais de

210.390
empregos criados

Mais de

5.000

projetos ﬁnanciados

AGRIBUSINESS DEVELOPMENT
CORPORATION, S.A.

nOSSO produto: EMprÉSTImos
MONTANTE

MOEDA

Fixa ou variável

TAXA DE JUROS

Hipoteca e/ou Alienação Fiduciária, outros

GARANTIA

“Tailor Made”
Adaptado a geração do ﬂuxo de caixa

PLANO DE
PAGAMENTO

Até 7 anos, podendo incluir um período de
carência para pagamento de principal.

PRA ZO

DESTINO DO
FINANCIAMENTO

Compra de ativos ﬁxos (terra, maquinário,
sistema de irrigação, renovação de plantações,
ampliação da área existente ou capacidade
instalada etc.)

Capital de Giro

Reﬁnanciamento de passivos
existentes com outras entidades
(comerciais ou ﬁnanceiras)

o PROCESSO

Estabelecer a relação

Diligência devida

Aprovação

Começamos com uma reunião.
Posteriormente o representante
local visita a fazenda e/ou
operação agrícola. Desenha-se e
negocia a estrutura e condições
gerais do empréstimo.

Processo focado em: caráter do
cliente, análise do projeto, dados
ﬁnanceiros e avaliação da
garantia. Também inclui
compliance (AML) e aspectos
sociais e ambientais.

A equipe local apresenta uma
proposta de empréstimo ao comitê
de crédito correspondente, onde a
análise e tomada de decisão é
realizada.

Onde estamos
Cidade do México (subsidiária)

Curaçao

Montevidéu

Cidade da Guatemala

Bogotá & Medellín

Cidade do Leste

San Pedro Sula (representante)

Quito & Guayaquil

Cuiabá & Goiânia

Manágua (representante)

Lima & Trujillo

Santo Domingo (representante)

San José

Santiago, Curicó & Concepción

T EL 305.445.1341

EMAIL info@laadsa.com
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Se a proposta de crédito é
aprovada, todos os documentos
são processados e os fundos
desembolsados.

