
 

 

 

Presse melding 20.06.2018 

 

NORFUND, SHURAAKO, OG IFU LANSERER ET NYTT FOND FOR SMÅ OG 
MELLOMSTORE BEDRIFTER I SOMALIA  

I samarbeid med Shuraako, et program under One Earth Future Foundation, og den 
danske utviklings-finansieringsinstitusjonen IFU har Norfund etablert et fond på 10 
millioner amerikanske dollar.  “The Nordic Horn of Africa Opportunities Fund” er et av 
de første kommersielle investeringsfond i Somalia og har som formål å støtte opp om 
lønnsomme små og mellomstore bedrifter i dette sårbare landet. 
 
Det forventes at «The Nordic Horn of Africa Opportunities Fund” vil kunne bidra positivt til 

utvikling av landet ved at flere somaliske entreprenører vil kunne utvikle bærekraftige bedrifter, 

bidra til økonomisk vekst, økte skatteinnteker og flere arbeidsplasser. Utviklingen av dette 

fondet er i tråd med norsk bistand ved at det legger vekt på å bygge bærekraftige samfunn og 

skape arbeidsplasser i et av verdens mest sårbare stater og etter-krigs land.  

Fondet har i første omgang som mål om å skaffe til veie 10 millioner dollar. Det primære 

investeringsinstrumentet vil være “Murabaha”, et investeringsinstrument som kan brukes i 

henhold til Sharia. Gjennomsnittlig investeringsbeløp i de lokale bedriftene vil være på 250 000 

dollar. Fondet vil kunne dekke alle regioner i Somalia og en rekke sektorer som blant annet 

fiskeri, landbruk, industri og energi. 

Norfund er initiativtaker og hovedinvestor i fondet og har kommittert en investering på 5 

millioner dollar, hvorav tre millioner en tilleggsbevilgning fra Utenriksdepartementet som en 

«first loss»-komponent. Andre investorer er IFU, den danske utviklingsfinansierings-

institusjonen, som har kommittert 2 millioner dollar og the Arsenault Family Foundation med 

et kommitert beløp på 2 million dollar. Utviklingsfondet har også vært en viktig aktør.  

Somalia er et av landene i verden hvor det er mest utfordrende å etablere og videreutvikle 
lønnsomme bedrifter. Tilgangen til kapital og energi er svært begrenset, minoritetsbeskyttelse 
av investorer kan være problematisk og i deler av landet er det fremdeles store utfordringer 
med sikkerhet og terrorisme. Det finnes få internasjonale investeringer og etableringer i landet. 
Somalia er imidlertid i gang med å bygge opp landet etter mange år med krig og det jobbes 
med å etablere et juridisk rammeverk som kan gjøre det mer attraktivt å investere i landet. 
Fondet vil dermed være viktig for å sikre finansiering for små og mellomstore bedrifter som i 
dag ikke har noen tilgang til kapital. Dette er det første egenkapital-fondet i Somalia for små 
og mellomstore bedrifter og vil være et eksempel på at det er mulig å investere i Somalia og 
motivere andre investorer til å gjøre det samme.  
 
Kjell Roland, Norfunds administrerende direktør sier: “Dette er en viktig investering for Norfund 
og et eksempel på at det er mulig å gjøre bærekraftige investeringer I noen av verdens mest 
sårbare land. Vi tror at fondet vil ha en betydelig utviklingseffekt i Somalia og også lykkes med 
å oppnå et positivt, om ikke så høyt, resultat.”  
 
Marcel Arsenault, grunnlegger og styreleder av One Earth Future og the Arsenault Family 
Foundation sier; “Vi setter stor pris på dette initiativet fra Norfund. Jeg tror fondet vil vokse 
etterhvert som flere investorer kommer med. Flere investorer har allerede vist interesse for å 
bli med I løpet av de kommende tre til seks måneder” 
 
Tommy Thomsen, administrerende direktør I IFU sier: Små bedrifter er sterke drivere for 
jobbskaping og økonomisk vekst, men ofte mangler de tilgang til kapital. IFU setter stor pris 



på å kunne investere I dette fondet, og bidra til at små bedrifter i Somalia, et av verdens minst 
utviklede land, får tilgang til lån og dermed mulighet til å vokse.  
 
For media henvendelser, kontakt:   

• Norfund: Inger Nygaard, Communication Manager, inger.nygaard@norfund.no; 
Mobile: +47 47701248 

• Shuraako:  Jean-Pierre Larroque, Media Production Manager, 
jplarroque@oneearthfuture.org; Mobile: +1 303 827 6380 

• IFU: Morten Elkjær, VP Finance Sector, moe@ifu.dk mobile +45 41381236 

 

About Norfund:  

Norfund is the Norwegian Investment Fund for Developing Countries. Established by the 

Norwegian Parliament in 1997, the organisation is the government’s main instrument for 

combatting poverty through private sector development. Norfund’s objective is to contribute to 

sustainable commercial businesses in developing countries. Funding is provided via capital 

allocations from Norfund’s development assistance budget. Norfund provides equity, other 

risk capital, and loans to companies in selected countries in Southern, Eastern and Western 

Africa, South-East Asia and Central America. With a portfolio of USD 2.4bn, Norfund invests 

in three main sectors: financial institutions, clean energy and agribusiness, in addition to small 

and medium sized companies through third-party investment funds. Further details on Norfund 

can be found at: www.norfund.no  

 

About Shuraako 

Shuraako is a nonprofit implementation program of One Earth Future operating throughout 
the Somali region. Shuraako, which means “partnership” in Somali, brokers economically 
beneficial relationships that connect small and medium size enterprises to impact investors 
to catalyze job creation. This in turn contributes to a more resilient and peaceful Somali 
region. Shuraako achieves this by identifying and recommending eligible Somali businesses 
to impact investors and charitable funds and by servicing approved financing. Shuraako 
seeks to foster a thriving business sector by addressing the financial gap in the Somali 
region and brokering productive partnerships that encourage economic development. 
For more information: www.shuraako.org 

 

About IFU 

IFU –  The Danish Investment Fund for Developing Countries provides risk capital and advice 

to companies wishing to set up business in Africa, Asia, Latin America and parts of Europe. 

Investments are made on commercial terms in the form of equity and loans. The purpose is to 

promote economic and social development in the investment countries. 

In total, IFU has invested in more than 1,250 companies in over 100 countries.  

IFU acts as fund manager for several public-private funds including the Danish SDG 

Investment Fund and the Danish Agribusiness Fund.   

For more information, see www.ifu.dk. 
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