
1991 2000

Ondernemersgeest en durf
20 september 1991: 
Finabank wordt opgericht door
de heer Jules Tjin Wong Joe.

Een unieke selfmade man die op 
even unieke wijze zijn sporen in 
de Surinaamse bancaire wereld 
heeft verdiend.

OPENINING FINABANK 
INTERNATIONAL BANKING 
CENTER
Opening van het Finabank filiaal 
‘International Banking Center’ in 
Paramaribo Zuid; de eerste bank 
in Suriname die elke werkdag 
geopend was tot 20.00 uur en 
waar klanten tevens op zaterdag 
van harte welkom waren.

1998

OPENING FINABANK 
IN NICKERIE 
Finabank opent haar deuren 
in het Residence Inn in Nickerie.

INTRODUCTIE ATM SERVICES
Finabank introduceert ATM 
services zodat klanten van de 
bank nog gemakkelijker geld 
kunnen opnemen.

INTRODUCTIE FINABANK VISA 
CREDIT CARD
Waarmee klanten van Finabank 
van wereldwijd betaalgemak 
kunnen genieten.

TOETREDING TOT 
DE BANKIERSVERENIGING
Finabank treedt toe als 
volwaardig lid van de 
Surinaamse 
Bankiers vereniging.

Het harde werk van Finabank 
werpt zijn vruchten af: de bank 
voldoet nu aan alle vereisten van 
het risico- en compliance gericht 
bankieren en loopt zelfs voor op 
andere banken. De bank is 
solide, rendabel en transparant.

2006 2010

HERDEFINITIE STRATEGIE
2011: Finabank versterkt haar Business 
Banking diensten voor zakelijke klanten in 
alle sectoren.
2011: Finabank wordt aangesloten op het 
BNETS netwerk in Suriname.
2012: Finabank introduceert Internet 
bankieren.
2013: Finabank implementeert een nieuwe 
strategie genaamd: Operation Falcon.

2011-’13

2007

BENOEMING DHR. E.G. FRANGIE 
TOT CEO
November 2011: De heer Eblein 
Frangie volgt de heer Tjin Wong 
Joe op als  Chief Executive Officer 
van Finabank N.V.

2011
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2014 2014

FOCUS OP INTERNE 
ORGANISATIE EN EMISSIE
Nieuw senior management. 
De heer Almar Giesberts treedt in 
dienst als CCO en de heer 
Coenraad Valk als deputy CFO en  
COO.

2010-’15

28% groei 
De kredietverlening stijgt jaarlijks 
met gemiddeld 28% in het tijdvak 
2010-2015

NIEUW HOOFDKANTOOR
Oktober 2015: 
Opening van het nieuwe 
Finabank hoofdkantoor aan de 
Dr. Sophie Redmondstraat in 
Paramaribo.

OPENING FINABANK NOORD
Januari 2016:
Opening van het nieuwe 
Finabank filiaal in Paramaribo 
Noord.

AANDELEN
November 2014:
Professionele beleggers zien 
perspectief in de bank en 
participeren in de aandelen 
emissie van Finabank N.V..

2015 2016

Tot op de dag van vandaag houden wij in essentie 
vast aan de fundamentele waarden en normen 
die de heer Tjin Wong Joe heeft geformuleerd. 
Hierdoor kan de bank zich nadrukkelijk richten op 
haar uiteindelijke doel: het aanbieden van op 
maat gesneden innovatieve producten die 
voorzien in de specifieke behoeften van klanten. 
Dit  ondernemend bankieren werpt vruchten af en 
heeft de bank tot het huidige niveau gebracht.
 

Meer weten over wat Finabank nu en in de 
toekomst voor u kan doen? Kom langs op ons 
hoofdkantoor of een van onze Finabank 
filialen.

2015

40% groei 
Finabank groeit met 40%


