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NORFUND – ET STATLIG INVESTERINGSFOND
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MANDAT
”…medvirke til utvikling av 

bærekraftig nærings-virksomhet i 
utviklingsland. 

Hensikten er å etablere levedyktig, 
lønnsom virksomhet som ellers 

ikke vil bli igangsatt som følge av 
høy risiko…”

(Norfundloven)



SKAPE VERDIER OG SKAPE UTVIKLING
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37 mill
låne-

kunder

Strøm til 
25 mill* 

mennesker

Kapital fra eier: 
11,2 mrd NOK

Kapital til nye 
investeringer

382 000 
jobber

8,6 mrd. 
kr i skatt 

Exit

Overskudd fra 
driften

Gevinst 
ved salg

Kapital 
fra eier

*produksjon tilsvarende 25 millioner menneskers forbruk basert på gjennomsnittlig forbruk

Kapital 
fra eier
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Verdi-
justering
4,3 mrd. 
NOK

Overskudds-
fond
3,8 mrd. 
NOK

Innskutt 
egenkapital
11,2 mrd. NOKUtviklingseffekter 2015



EN SOSIALT ANSVARLIG INVESTOR
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• Levedyktige bedrifter: Finansiell bærekraft

• Ansvarlige og veldrevne bedrifter: Samfunns- og 
miljømessig bærekraft

• Norfund stiller strenge krav til sine investeringer, for 
eksempel

- Nulltoleranse for korrupsjon
- The IFC Environmental and Social Standards
- Nasjonale lover og reguleringer
- ILOs kjernekonvensjoner
- Retningslinjer HMS

Norfund forventer ikke “perfekte bedrifter” på
investeringstidspunktet, men krever en handlingsplan for å løfte

standardene over tid.



MAT OG LANDBRUK



MAT OG LANDBRUK

AVTALEFESTET

800 MNOK

TILKNYTTEDE SMÅBØNDER

12,000 småbønder 

tilknyttet 
porteføljeselskapene

MATPRODUKSJON

125,000 tonn mat 

produsert i 2015

10 direkte 

investeringer

Per 30.9.2016

HVA
Investeringer med partnere i 
enkeltselskaper i sørlige og østlige Afrika, 
i landbrukssektoren

HVORFOR
• Høye utviklingseffekter fra oppstarts-

og høy-risiko prosjekter
• Tiltrekke ekspertise og teknologi til 

MUL i Afrika sør for Sahara



HVORFOR FISKEOPPDRETT

• Fiskekonsumet øker raskt of villfisket kan ikke holde tritt med 
etterspørselen. 

• Kina er kostnadsleder og største eksportør, men har økende 
kostnader og sliter med lønnsomheten.

• Afrika har en voksende mellomklasse og økende etterspørsel etter
protein som fisk og kylling.

• Fersk fisk i lokalt marked - - som er villig til å 
betaler mer enn for frossen import.   

MEN, Oppdrett har stor risko,                                                                              
og må gjøres rett
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kilde FAO



AFRICA CENTURY FOODS / LAKE HARVEST



NORFUNDS INVESTERING I ACF/LAKE HARVEST

• Selskapet ble etablert i 2007, Norfund investerte 9,6 MUSD i 
2013 og 3 MUSD seinere.

• Grundig aktsomhetsgjennomgang (due diligence) med interne 
og eksterne ressurser
– Juridisk, Wikborg & Rein, operasjonelt/fiskeoppdrett av Inocap

– Miljømessige forhold – globalt konsulentselskap ERM (www.erm.com) 

• Vurdering – den gang da
– Investor som deler våre idealer om bærekraftig produksjon

– Kompetent team, gode systemer

– Betydelig risiko i oppskaleringen
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http://www.erm.com/


NORFUNDS INVESTERING I ACF/LAKE HARVEST

• Niltilapia
– var etablert i hele vannsystemet, fra flere forskjellige kilder 

– Norfund ville ikke investert i oppdrett som introduserte en ny art. 

– Ingen import av ny stamfisk utenfra, foredlet det man hadde lokalt

– Tiltak mot rømming vurdert som tilfredsstillende
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STATUS OG HVORDAN SELSKAPET FØLGES OPP  

• Lønnsomhet er fortsatt svak – positivt dekningsbidrag, men det 
må forbedringer til i hele verdikjeden forproduksjon, opplæring, 
avl mm for å skape en konkurransedyktig industri.  

• 3 norske styrerepresentanter fra oppdrettsektoren

• Rigorøse systemer på plass
– bærekraftssertifisert (Global Gap), 

– negative effekter på Lake Karibas økosystem ikke identifisert   

– årlig gjennomgang av National Parks Zimbabwe

• Flere forbedringsprosjekter finansiert av tilskuddsordningen, 
– Avl, tiltak mot rømming, HMS
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UTVIKLINGSEFFEKTER

• 820 fast ansatte

• Bærekraftig oppdrett minsker 
press på villfangst

• Skatteinngang og 
teknologioverføring

• Sysselsetting for småskala 
selgere
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


