
    

IFU tilbyder risikovillig kapital og rådgivning til virksomheder, 
der ønsker at investere i udviklingslande og vækstmarkeder 
i Asien, Afrika, Latinamerika og dele af Europa.

IFU har bidraget til etableringen af mere end 1.200 virksom-
heder i 100 lande. Den samlede investering er på over 173 
mia. kr., hvoraf IFU har bidraget med 19 mia. kr. i aktiekapital 
og lån.

Vi er meget glade for, at IFU har investeret 
i vores fabrik. Ud over at reducere vores 
finansielle risiko betyder det, at vi nu har en 
partner med stor erfaring i at etablere og 
drive virksomheder i Kina.

Bjerne S. Clausen, CEO i Haldor Topsøe

EN AKTIV INVESTOR
IFU er en aktiv investor. Vi laver langsigtede investeringer 
direkte i den virksomhed, der etableres i værtslandet. IFU’s 
investeringer ligger på mellem 1 mio. og 100 mio. kr. i et 
enkelt projekt.

HAR HJULPET 900 DANSKE VIRKSOMHEDER
Igennem årene har IFU hjulpet næsten 900 danske virksom-
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heder. Blandt disse er store virksomheder som A.P. Møller-
Mærsk, FLSmidth, Vestas og en række små og mellemstore 
virksomheder inden for mange forskellige sektorer. Uanset 
størrelsen på virksomheden forsøger IFU altid at lave en 
skræddersyet løsning for den enkelte investering.

AKTIEKAPITAL OG LÅN
IFU deltager i etableringen af nye virksomheder, joint ventures 
og i mergers & acquisitions. Vi investerer på kommercielle 
vilkår og kan tilbyde finansiering i form af:
• Aktiekapital
•  Mezzanin-finansiering (en hybrid mellem 

lån og aktiekapital)
• Lån
• Garantier

PROFESSIONEL RÅDGIVNING
IFU tilbyder professional rådgivning fra de første overvejelser 
angående investeringen, over etableringen, og indtil projektet 
er økonomisk bæredygtigt. IFU sidder normalt i bestyrelsen 
i projektselskabet og bidrager med vores viden og erfaring 
med at drive virksomhed i udviklingslande.

IFU’s hovedkontor ligger i København, og fonden har re-
gionalkontorer i Asien, Afrika, Latinamerika og Østeuropa 
samt et bredt netværk på mere end 40 globale og regionale 
rådgivere.



Et udsnit af IFU’s danske partnere:

www.ifu.dk

DANSK
INTERESSE*     

Lån

Aktiekapital

Aktiekapital

 Lån/aktiekapital

PROJEKTSELSKAB

EN TYPISK INVESTERINGSAFTALE
Figuren nedenfor viser, hvordan en typisk investeringsaftale er sat sammen. IFU’s risikovillige investering bliver altid 
foretaget i en virksomhed, som ligger i et land, hvor IFU kan investere. IFU er minoritetsinvestor i alle projekter, hvilket 
betyder, at der er behov for aktiekapital og/eller lån fra andre partnere. Det kan være en dansk virksomhed, lokale 
partnere, investorer og/eller regionale udviklingsbanker. Som hovedregel skal der være en dansk interesse*.

Lokal bank

Lokal investor

Udviklingsbank / DFI

* DANSK INTERESSE
- Dansk investor
- Dansk virksomhed, som leverer udstyr, teknologi, know-how, ledelse eller tjenesteydelser
- Indirekte finansiel deltagelse i projektselskabet
- Dansk virksomhed, der sourcer produkter fra projektselskabet
- Dansk deltagelse i projektselskabets bestyrelse eller ledelse
- Anvendelse af avanceret dansk teknologi i projektet
- Direkte eller indirekte jobskabelse i Danmark

IFU’s INVESTERINGER UNDERSTØTTER


