
INVESTERINGSGUIDE – Följ stegen för att komma igång med MYC4

Först måste du skapa ett konto där du kan sätta in dina pengar
som du vill investera genom MYC4. 

• Gå till www.myc4.com och klicka på JOIN NOW 
• Fyll i dina uppgifter för att gå med 
• Du får ett e-postmeddelande omedelbart med vidare 

instruktioner (observera att e-postmeddelandet kan fastna i ditt 
spamfilter eller tolkas som skräppost)

Nu när du har skapat ditt konto är nästa steg att överföra pengar 
till kontot.

• Du kan överföra pengar med kreditkort via PayPal eller göra en 
överföring via bank. Det minsta beloppet är 15 euro. 

• Summan blir genast tillgänglig på ditt MYC4-konto (om du 
betalar med kreditkort och PayPal) eller inom några dagar (vid 
banköverföring). Du hittar alla instruktioner på webbplatsen. 

• Nu är du redo att lägga ditt första bud! 

Klicka på Invest för att se de olika afrikanska företagen som du
kan välja mellan. Här hittar du en lista med företag som är öppna
för bud. 

• Klicka på ett specifikt företag om du vill veta mer om det. 
• Om du vill lägga ett bud klickar du bara på Invest-knappen och 

skriver summan och din begärda ränta (mellan 1-25 procent). 
• Du får en bekräftelse på ditt bud med e-post.

För att ditt bud ska bli en investering måste det vara 
konkurrenskraftigt i förhållande till andra bud under den tid som 
budgivningen pågår. Om någon lägger ett mer konkurrenskraftigt 
bud kommer ditt bud att utgå och du blir då informerad via e-
post. 

• Om ditt bud vinner och blir en del av lånet efter att 
budgivningen har avslutats så utbetalas lånet till företaget. 

• Efter utbetalningen av lånet kommer du att få månatliga 
inbetalningar till ditt konto.

Kom igång med MYC4 

Det är lätt att gå med i MYC4 – du kan göra en investering på bara några 
minuter. 

MYC4 hjälper afrikanska företag med att få lån och strävar på så sätt 
efter att bekämpa fattigdomen. Genom att fokusera på kraften hos 
företagande som drivkraft för att bekämpa fattigdom ger MYC4 dig ett 
sätt att stödja nya företag i Afrika. 
 
Du kan investera i ett eller så många företag du vill. Du investerar som 
privatperson, grupp, företag eller organisation. 

På MYC4 kan du se alla företag som är öppna för budgivning. Skälet 
till att MYC4 har gjort det möjligt med budgivning är för att skapa 
förutsättningar för företagen att få de billigaste lånevillkoren på 
marknaden. 

Om ditt bud är konkurrenskraftigt accepteras det, och du får ett 
e-postmeddelande om att lånet har utbetalats till 
företaget. Efter att lånet har utbetalats får du automatiskt återbetalningar 
på ditt MYC4-konto varje månad.

1. Skapa ett konto så 
att du kan göra en 
investering 

2. Säker överföring 
av pengar till 
ditt MYC4-konto 

3. Lägg ditt första 
bud på ett lån 

4. Vänta och se 
om ditt bud blir 
en investering
 

Investerare Företag 


