IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande
- din kommercielle partner i nye vækstmarkeder

IFU tilbyder risikovillig kapital og rådgivning til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i udviklingslande og
emerging markets i Asien, Afrika, Latinamerika og dele af
Europa.

Figuren på næste side viser, hvordan en typisk investering
med IFU organiseres. Men der er flere modeller, og vi tilrettelægger altid en skræddersyet løsning til den enkelte
investering.

IFU har bidraget til at etablere knap 1.200 selskaber i
over 100 lande. Den samlede forventede investering er på
mere end 155 mia. kr., hvoraf IFU har bidraget med mere
end 17 mia. kr. i form af aktiekapital og lån.

Professionel rådgivning - on location
IFU yder professionel rådgivning hele vejen fra de første
overvejelser om investeringen, over etablering, og til det
oprettede selskab er økonomisk bæredygtigt. Ofte deltager vi også i bestyrelsen, hvor vi løbende bidrager med
vores erfaringer og viden om drift af virksomheder i investeringslandet.

„Vi er meget tilfredse med, at IFU investerer i vores fabrik.
Ud over at reducere vores finansielle risiko betyder det også,
at vi har en partner med stor erfaring med etablering og drift
af virksomheder i Kina.“
Bjerne S. Clausen, CEO i Haldor Topsøe

En aktiv investor
IFU er en aktiv investor. Vi har en langsigtet investeringshorisont og investerer direkte i det selskab, der oprettes
i investeringslandet. Finansieringen fra IFU spænder fra 1
mio. kr. og op til 100 mio. kr. i et enkelt projekt.
Aktiekapital og lån
IFU deltager både i forbindelse med etablering af nye
selskaber, joint ventures mellem en dansk og en lokal
partner, ved opkøb af eksisterende virksomheder samt i
projekter med dansk interesse.
Vores investeringer sker på et kommercielt grundlag,
og vi kan tilbyde finansiering i form af:
• Aktiekapital
• Mezzaninfinansiering (aktiekapitallignende lån)
• Lån
• Garantier

IFU’s hovedkontor er placeret i København, hvor mere end
20 investeringsrådgivere med stor erfaring i private investeringer er klar til at yde rådgivning. Vi har samtidig otte
regionale kontorer med både danske og lokale ansatte
samt et bredt netværk af eksterne rådgivere, der kan yde
rådgivning on location.
Vores regionale kontorer er placeret i:
• New Delhi, Indien
• Beijing, Kina
• Singapore
• Johannesburg, Sydafrika
• Nairobi, Kenya
• Accra, Ghana
• Cairo, Egypten
• Bogota, Colombia

„Det unikke ved IFU er, at fonden går ind med egenkapital
direkte i det udenlandske datterselskab. Det er der ikke
mange andre, der gør. IFU er derfor et vigtigt supplement til
den danske banksektor.“
Michael Rasmussen, Koncernchef i Nykredit
Formand for IFU’s bestyrelse

Her følger et eksempel på en typisk investering med en dansk virksomhed og IFU:

Eksempel på finansiering
Totalfinansiering: 15 mio. kr.

Dansk
virksomhed

IFU

DANMARK

VIETNAM
Lån:
4 mio. kr.

Aktiekapital:
6 mio. kr.
(75%)

Aktiekapital:
2 mio. kr.
(25%)

Lån:
3 mio. kr.

Projektselskab

Et udsnit af IFU’s danske partnere:

www.ifu.dk

