LD, IFU og FLSmidth investerer i EMP Africa Fund II
Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), Investeringsfonden for udviklingslandene (IFU) og
FLSmidth (FLS) har i dag indgået aftale med EMP Africa Fund II om at investere i alt
USD 35,5 mio. i fonden fordelt med 25 mio. fra LD, 10 mio. fra IFU og 0,5 mio. fra
FLS. LD, IFU og FLS bliver alle medlemmer af fondens advisory board.
Det er et af verdens største fond-manager selskaber for investeringer i vækstlande,
EMP, der står bag Africa Fund II. EMP har tidligere haft stor succes i Afrika med
Africa Infrastructure Fund I (AIF I), der har formået at skabe sunde investeringer med
et højt afkast på et kontinent, der ellers halter bagud i den globale, økonomiske
udvikling. AIF I har med prominente bestyrelsesformænd som Nelson Mandela og
Cyriel Ramaphosa opbygget en stærk portefølje af projekter inden for infrastruktur;
projekterne dækker blandt andet elektricitets- og vandforsyning, luftfart og
telekommunikation. Den nye Africa Fund II vil fortsætte investeringerne i infrastruktur,
men vil også inddrage andre områder som fx sundhedssektoren.
- LD har i de senere år foretaget et par investeringer i Afrika, og vi mener, at der
ligger flere gode – men ret upåagtede – investeringsmuligheder her. Det er endvidere
vores forventning, at EMP vil drive den nye Afrika-fond lige så professionelt og
succesfuldt, som de har gjort med AIF I, siger direktør Jeppe Christiansen fra LD.
Samtidig lægger EMP Africa vægt på at investere i bæredygtige projekter, der lever
op til best practice på områder som miljø og corporate covernance.
- Afrika er et af de steder, hvor der er allermest brug for investeringer. Og der er
ingen tvivl om, at en veldrevet fond som EMP Africa, der primært arbejder med
projekter inden for infrastruktur og sundhedssektoren, har en stor udviklingseffekt –
både økonomisk og socialt, siger Hans-Jørgen Nyegaard fra IFU.
Samarbejdet med EMP Africa Fund II kan på sigt rumme muligheder for dansk
erhvervsliv:
- Her er først og fremmest tale om en investering. Selv om vi igennem årtier har
været den foretrukne leverandør til cementindustrien på det afrikanske kontinent, så
betyder vores deltagelse i fonden, at vi får mulighed for på et meget tidligt tidspunkt
at identificere projekter, som kunne være interessante for os, siger Jørgen Huno
Rasmussen fra FLS.
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Fakta om EMP Africa
Bag EMP Africa står EMP Global, som udelukkende arbejder i vækstlande og som er en af
verdens førende fond-managere på området. EMP Global er grundlagt i 1992 af Moeen
Qureshi og Donald C. Roth, der begge har haft topposter i Verdensbanken, og EMP Global
har blandt andet været manager for investeringsfonde i Asien, Latinamerika og Afrika. EMP
Africa Fund II er efterfølger til Africa Fund I, der har investeret USD 346 mio. i 15
virksomheder, der tilsammen dækker 28 lande i Afrika.
Fakta om LD
Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) forvalter på vegne af 1,2 mio. medlemmer en formue med
en samlet markedsværdi på 62,2 mia. kr. pr. 31. december 2005. 35 pct. af formuen,
svarende til 21,8 mia. kr., er investeret i aktier. Midlerne stammer fra en indbetaling på 7,7
mia. kr., som LD modtog fra staten i 1980, og som udgjorde de indefrosne dyrtidsportioner fra
1977-1979. Siden 1980 og frem til 31. december 2005 har LD udbetalt/overført 29,2 mia. kr.
til 1,4 mio. medlemmer.
Fakta om Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU)
Industrialiseringsfondens formål er at fremme den erhvervsmæssige udvikling i
udviklingslandene ved at fremme investeringer i disse lande i samvirke med dansk erhvervsliv.
IFU tilbyder partnerskab via medfinansiering – enten ved at tegne aktiekapital og/eller yde lån
på op til 50 millioner kr. pr. projekt. Fondene deltager i projektselskabernes bestyrelse med
erfarne medarbejdere, der har et indgående lokalkendskab. IFU har næsten 40 års erfaring
som rådgiver og aktiv medinvestor i udviklingslande.
Fakta om FLSmidth koncernen
FLSmidth koncernen er den førende leverandør af komplette fabriksanlæg, udstyr og
enkeltmaskiner samt reservedele og serviceydelser til den globale cementindustri og har i de
senere år også udviklet sig til at være blandt de førende leverandører af tilsvarende produkter
til nichemarkeder inden for den globale mineralindustri. Koncernen beskæftiger mere end
5.500 medarbejdere world wide og havde i 2005 en omsætning på 10,5 mia. kr.

