
INVESTERINGSVEJLEDNING – Følg vejledningen for at komme i gang på MYC4

Først skal du oprette en konto, hvor du kan sætte de penge ind,
som du ønsker at investere i MYC4.
• Gå ind på www.myc4.com og klik på ”JOIN”
• Indtast dine oplysninger for at tilmelde dig
• Du modtager en mail med det samme med yderligere 

vejledning (du skal være opmærksom på, at mailen kan risikere 
at havne i dit spamfilter).

Når du har oprettet din konto, består næste trin i at sætte penge 
ind på din konto.
• Du kan sætte penge ind ved kreditkortbetaling eller 

ved bankoverførsel. Minimumsbeløbet er 15 EUR.
• Beløbet er til disposition på din MYC4 konto med det samme 

(overførsel med kreditkort) eller i løbet af et par 
dage (bankoverførsel). Du finder en udførlig vejledning på 
hjemmesiden.

• Nu er du klar til at afgive dit første bud!

Klik på ”INVEST” for at se de forskellige afrikanske virksomheder,
du kan vælge at byde på. Her får du vist en liste over de
virksomheder, der er åbne for bud.
• Klik på én af virksomhederne for at få mere at vide.
• Hvis du ønsker at byde, klikker du blot på knappen ”INVEST” og 

indtaster det budte beløb samt den forlangte rentesats (mellem 
1 og 25 %)

• Herefter modtager du en mail med en bekræftelse af dit bud.

Dit bud bliver kun til en investering, hvis det er konkurrence-
dygtigt i forhold til de øvrige bud gennem hele budrunden. Hvis 
der dukker et mere konkurrencedygtigt bud op end dit (dvs. en 
lavere rentesats), vil dit bud udgå af budrunden, og du får besked 
via mail.
• Hvis dit bud vinder og bliver en del af lånet, når budrunden 

lukker, udbetales det til virksomheden.
• Når lånet er blevet udbetalt, begynder du at modtage ydelser 

hver måned.

Kom i gang på MYC4

Det er nemt at deltage på MYC4 – du kan investere på nogle få minutter.

MYC4 formidler lån til afrikanske virksomheder som led i 
bestræbelserne på at afhjælpe fattigdommen. Ved at fokusere på 
forretning som drivkraften til bekæmpelse af fattigdom giver MYC4 dig 
mulighed for at støtte nye virksomheder i Afrika.

Du kan investere i én eller lige så mange virksomheder, du har lyst til. 
Du kan investere som enkeltperson, gruppe, virksomhed eller som 
organisation.

På MYC4 kan du se alle de virksomheder, der kan bydes på. MYC4’s 
hensigt med at gøre det muligt at afgive bud er at formidle markedets 
mest fordelagtige lånevilkår til virksomhederne.

Hvis dit bud er konkurrencedygtigt, vil det blive accepteret, og du får 
besked via mail om, at lånet er blevet udbetalt til virksomheden. Når 
lånet er blevet udbetalt, modtager du hver måned automatisk dine 
tilbagebetalinger på din MYC4-konto.

1. Opret en konto – så 
du kan investere

2. Overfør penge til 
din MYC4 konto på 
en sikker måde

3. Afgiv dit første 
bud på et lån

4. Vent på, at dit 
bud bliver til en 
investering

Investor Virksomhed


