Fakta om Danish Agribusiness Fund
Pensionskasserne PensionDanmark og PKA samt staten og IFU har etableret Danish
Agribusiness Fund (DAF), der via forretningsmæssige investeringer skal sikre flere
fødevarer i udviklings- og vækstlande samt fremme salget af dansk teknologi og know-how.
Det foreløbige kapitaltilsagn til Danish Agribusiness Fund er på 700 mio. kr.
En stor befolkningstilvækst, en voksende middelklasse og en øget vandring fra land til by er
kendetegnende for udviklingen i de fleste udviklings- og vækstlande. Det skærper behovet for øget
produktion af fødevarer, herunder et større udbud af forarbejdede fødevarer og en højere
fødevaresikkerhed.
Pensionskasserne PensionDanmark og PKA har sammen med staten og IFU taget fat på at løse
disse udfordringer ved at etablere Danish Agribusiness Fund. Fonden skal på et kommercielt
grundlag koble behovene for investeringer i udviklings- og vækstlande med styrkepositionerne i
danske landbrugs- og fødevarevirksomheder, der er blandt de mest effektive i verden.
Dermed bidrager Danmark også til realiseringen af de nye Sustainable Development Goals, hvor
et af de centrale mål er at styrke landbrugs- og fødevaresektoren i udviklingslande bl.a. via øgede
private investeringer.
Det samlede kapitaltilsagn er i første omgang på 700 mio. kr., der fordeles således:
PensionDanmark:
PKA:
Staten:
IFU

200 mio. kr.
200 mio. kr.
88 mio. kr.*
212 mio. kr.

Det forventes, at der i en second closing kan opnås tilsagn om yderligere 100 mio. kr. fra
institutionelle investorer.
*Staten indskyder 89 mio. kr. via Landbrugsinvesteringsfaciliteten. De 88 mio. kr. indskydes i DAF.
1 mio. kr. forbliver i Landbrugsinvesteringsfaciliteten til dækning af omkostninger til revision og lign.
Fonden har et dobbelt formål
Danish Agribusiness Fund har et dobbelt formål. Den skal dels bidrage til at sikre flere fødevarer i
udviklings- og vækstlande ved at investere i landbrugs- og fødevareprojekter i hele værdikæden fra
jord til bord. Dels skal fonden via investeringerne bidrage til at fremme salget af dansk teknologi og
know-how i landbrugs- og fødevaresektoren og dermed understøtte Danmarks førende position på
dette voksende marked i udviklings- og vækstlande.
Der kan investeres i alle udviklingslande
Danish Agribusiness Fund kan investere i alle knap 150 DAC-lande og dækker dermed stort set
samtlige lande i Afrika og Latinamerika samt hovedparten af landene i Asien og nogle få lande i
Europa.
Investeringer skal have dansk interesse
Danish Agribusiness Fund skal investere i projekter, hvor der foreligger en dansk økonomisk
interesse. Det betyder for eksempel, at en dansk virksomhed skal være medinvestor i projekterne
eller indgå som leverandør af udstyr eller teknologi.
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Investeringer fra jord til bord
Danish Agribusiness Fund kan investere i projekter i hele værdikæden fra jord til bord. Det kan
f.eks. være:
 Primærproduktion (afgrøder og dyrehold mv.)
 Behandling, tørring og lagring af afgrøder
 Forarbejdning af føde- og drikkevarer
 Forarbejdning af spildprodukter og affald
 Produktion af maskiner og udstyr
 Produktion af foder, vitaminer og andre ingredienser for foderproduktion
 Produktion af gødning
 Produktion af veterinære produkter
 Aqua-kultur (land- og havbaseret)
 Logistik
 Konsulentydelser
Der investeres mellem 15 – 100 mio. kr. i enkelte projekter
Fonden vil bidrage med investeringer i form af aktiekapital i projekter, der vurderes at være
kommercielt bæredygtige og har positive udviklingseffekter i investeringslandet. Investeringerne vil
typisk være i størrelsesordenen 15 - 100 mio. kr. i de enkelte projekter.
Investeringsperioden for Danish Agribusiness Fund er fem år. Derefter afhændes investeringerne
og det forventede afkast tilbagebetales til investorerne. Fondens samlede levetid er 12 år.
Investeringskomite
Fondens enkelte investeringer godkendes af en investeringskomite, som består af:
Peter Schütze (formand), bestyrelsesformand i FALCK og DSB.
Anders Obel, administrerende direktør i C.W. Obel A/S
Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark
Peter Damgaard Jensen, administrerende direktør i PKA
Samlede investeringer på omkring seks mia. kr.
Danish Agribusiness Fund vil kun bidrage med en del af den samlede projektfinansiering i de
enkelte projekter. Realiseringen af projekterne forudsætter derfor yderligere finansiering fra andre
offentlige og private investorer, som f.eks. en dansk partner, lokale banker, fonde mv.
Erfaringer fra IFU’s investeringer er, at for hver 100 kroner fonden investerer, vil de samlede
investeringer udgøre godt 900 kr. Fondens samlede investering i projekter i udviklingslandene
forventes derfor at blive i størrelsesordenen 6 – 6,5 mia. kr.
Fokus på sustainability
Danish Agribusiness Fund følger IFU’s sustainability-politik, der er baseret på Global Compact og
en række internationale konventioner som for eksempel UN Guiding principles on Business and
Human Rights, lønmodtagerrettigheder, sikkerhed- og sundhed på arbejdspladsen, antikorruption
mv. Investeringsprojekterne skal indføre egen sustainability politik og der skal løbende rapporteres
om denne til selskabets bestyrelse.
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Fonden vil i lighed med IFU iagttage Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of
tenure of Land, Fisheries and Forests (VGGT) samt Principles for responsible Agricultural
Investment (RAI).
IFU er fund manager
IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande er fund manager. IFU har mere end 45 års erfaring
med investeringer i udviklingslande og har i alt aftalt investeringer med dansk erhvervsliv for 17
mia. kr. i 1.200 projekter i mere end 100 udviklingslande. De samlede forventede investeringer i
projekterne er på omkring 165 mia. kr. IFU har bred erfaring fra investeringer i landbrugs- og
fødevareprojekter i udviklingslande. Derudover har IFU som fund manager for Investeringsfonden
for Østlandene investeret i flere fødevarerelaterede projekter i Øst- og Centraleuropa.

Investorer
PensionDanmark
PensionDanmark A/S administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for 687.000 medlemmer beskæftiget i
25.600 private og offentlige virksomheder. PensionDanmark er et kundeejet selskab, hvor hele
overskuddet går til medlemmerne. Præmieindtægterne udgjorde 12,5 mia. kr. i 2014, og
medlemmernes samlede opsparing har rundet 185 mia. kr.

PKA
PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og
sundhedssektoren. Inklusiv tilsagn har PKA foruden investeringen i Danish Agribusiness Fund
investeret ca. 800 mio. kr. i landbrug i Afrika og Australien. PKA har 275.000 medlemmer og en
samlet formue på 215 mia. kr.
IFU
IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande rådgiver og investerer med danske virksomheder i
Afrika, Asien, Latinamerika og Europa. Investeringerne sker på et kommercielt grundlag i form af
aktiekapital og lån til projektselskaber, og formålet er at fremme den økonomiske og sociale
udvikling i investeringslandene.
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