FUNDO DE AGRONEGÓCIOS DINAMARQUÊS
Capital para investimentos sustentáveis
O Fundo de Agronegócios Dinamarquês (DAF) oferece capital de risco e aconselhamento para projetos de agronegócios
em países em desenvolvimento e mercados emergentes.
A DAF está pronta para co-investir com as empresas, bem
como com os desenvolvedores que desejam fornecer tecnologia, desenvolver ou operar negócios dentro de toda a
cadeia de valor do agronegócio, desde a fazenda até a mesa
de casa. Isto pode ser:
• Produção primária (culturas, gado, etc.);
• Tratamento, secagem e armazenamento de cultura;
• Processamento de alimentos e bebidas;
• Processamento de resíduos;
• Produção de máquinas e equipamentos;
• Produção de alimentos para animais, vitaminas e outros
ingredientes para a produção de alimentos para animais;
• Produção de fertilizantes;
• Produção de produtos veterinários;
• Aquicultura (terra & mar);
• Logística.
PROJETOS COMERCIALMENTE VIÁVEIS
Os projetos de agronegócios co-financiados pela DAF devem
ser comercialmente viáveis e oferecer um retorno atrativo
para seus investidores. Como um investidor minoritário, a
DAF está preparada para participar com capital de risco
sob a forma de financiamento de capital ou empréstimos
mezzanine na faixa entre 2 milhões de euros e 15 milhões
de euros em um único projeto.
INVESTIMENTOS COM INTERESSES DINAMARQUESES
Para que os projetos se qualifiquem para o co-investimento

da DAF, devem ser incluídos investidores dinamarqueses
ou tecnologias dinamarquesas, serviços ou know-how. Definimos isso como “interesse econômico dinamarquês”. Em
projetos selecionados, a DAF está disposta a ajudar empresas
ou desenvolvedores não dinamarqueses a estabelecerem
contato com informações relevantes. Parceiros dinamarqueses para formar um interesse econômico dinamarquês.
BASEADO EM 50 ANOS DE EXPERIÊNCIA
IFU gerencia os fundos da DAF. Consequentemente, a DAF
conta com os cerca de 50 anos de experiência e envolvimento
da IFU na criação de 1.200 empresas em mais de 100 países.

A IFU é um parceiro importante que contribui
com capital de risco, conhecimento local e
experiência comercial. Ao mesmo tempo, o status
governamental da IFU valida o nosso negócio
ao lidar com as autoridades do hospedeiro,
o que é de grande importância.
Claus Ewers, presidente do conselho,
Scandinavian Farms Pig Industries Ltd.

A sede da IFU está localizada em Copenhague, e o fundo
tem escritórios regionais na Ásia, África, América Latina e
Europa Central e Oriental, bem como uma ampla rede de
mais de 40 conselheiros regionais e globais.

A DAF POSSUI EXPERTISE EXCLUSIVA

Mais de 250
investimentos no setor de
agronegócios;

Investimentos do agronegócio em 65 países em
desenvolvimento;

GERENCIAMENTO PELA IFU

Investimentos
totais de BRL 2,1 bilhões
no agronegócio;

Experiência da produção
primária, bem como da indústria de processamento
de alimentos;

Conhecimento profundo
sobre questões de sustentabilidade no agronegócio.

UM TÍPICO ACORDO DE INVESTIMENTOS
A imagem abaixo ilustra como um contrato de investimento está tipicamente estruturado. A DAF sempre fornecerá
capital de risco para uma empresa localizada em um dos países elegíveis para investimentos DAF. A DAF será um
investidor minoritário em todos os projetos, o que significa que é necessário financiamento de capital e/ou empréstimo com outras fontes. Isso pode ser fornecido por uma empresa dinamarquesa, parceiros locais, investidores e/ou
bancos de desenvolvimento regional. Em todos os investimentos, é necessário estabelecer um interesse dinamarquês.*
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* INTERESSE DINAMARQUÊS
- Investidor dinamarquês;
- Empresa dinamarquesa que fornece bens, tecnologia, know-how, gerenciamento ou serviços;
- Participação financeira indireta na empresa do projeto;
- Empresa dinamarquesa que obtenha produtos da empresa do projeto;
- Participação dinamarquesa no conselho ou na equipe de gerenciamento da empresa do projeto;
- Uso da tecnologia dinamarquesa de ponta no projeto;
- Criação de emprego na Dinamarca – de forma direta ou indireta.

APOIO DE INVESTIMENTOS DAF/IFU

Alguns parceiros dinamarqueses do DAF e da IFU:

www.ifu.dk

