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Et af landets største pensi-
onsselskaber har kastet sig
over afrikanske mikrolån.

I første omgang har PFA
Pension valgt at låne

125.000 kr. ud til afrikanske
forretningsfolk via den dan-
ske formidler af mikrolån
Myc4.com, hvis erklærede
mål er at udrydde fattig-
dommen i Afrika. 

Det skal ikke ske ved at
yde nødhjælp, men ved at
etablere en forretning, som
begge parter får noget ud af.

Sender et signal
»Vi har besluttet at vise vo-
res opbakning til projektet
ved at lægge 125.000 kr. ind.
Det flytter ikke noget i PFA,
men det handler om at sen-
de et signal om, at vi synes,
Myc4.com er et godt initia-
tiv,« siger Thomas Torp, di-
rektør i PFA.

Det er første gang, PFA går

ind i et projekt af den karak-
ter.

»Det er helt usædvanligt,
at vi engagerer os på den
måde med så lille en inve-
stering. Det er mig bekendt
aldrig sket før,« siger Tho-
mas Torp.

Når det alligevel sker, er
det for at støtte projektet og
for at kunne følge det tæt.

»Vi kan ikke vide, om vi
hen ad vejen finder på at gå
ind med større beløb. Det vil
jeg ikke udelukke, men vi
har ikke taget stilling end-
nu. Nu har vi placeret et lille
beløb, og så må vi se, hvor-
dan det går,« siger Thomas
Torp.

For Myc4.com er PFA’s in-
teresse vigtig. Det er afgø-

rende hen ad vejen at få sto-
re investorer med i projek-
tet, hvis de ambitiøse mål
om vækst skal indfries.
MyC4.com forventer at for-
doble udlånet til 100 mio.
kr. i år.

Vigtigt engagement
»PFA’s engagement er utro-
lig vigtigt. En del af vores
strategi er, at de store insti-
tutionelle investorer skal
bruge vores markedsplads,«
siger Mads Kjær, adm. direk-
tør i Myc4.com.

PFA frygter dog, at forret-
ningsmodellen ikke egner
sig til store investorer.

»Hvis vi investerede 100
mio. kr. i en række små fore-
tagender i Afrika, ville vi

miste overblikket,« siger
Thomas Torp.

Ifølge Myc4.com er den
frygt ubegrundet.

»Om man låner et lille el-
ler et stort beløb ud er dy-
best set blot statistik. Jeg er
selv med på 4.537 lån, og
det går meget godt,« siger
Mads Kjær, som dog aner-
kender, at det for store inve-
storer er noget nyt at være
med i en række små forret-
ninger frem for færre større.

»Men vi har en funktion
med autobud, som bl.a. en
dansk fond med et indskud
på 15 mio. kr. benytter.
Dens penge bliver løbende
og automatisk geninveste-
ret, og det kører fint,« siger
Mads Kjær. N

PFA blåstempler mikrolån
N Pensionsgiganten PFA
har investeret penge i
afrikanske mikrolån.

N For den danske for-
midler af mikrolån,
MyC4.com, er det afgø-
rende at få store investo-
rer med om bord.
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Det er ikke uden problemer
at forsøge at udrydde fattig-
dommen i Afrika.

Den danske formidler af
mikrolån til afrikanske for-
retningsfolk, MyC4 (My Ca-
re For), har netop afleveret
regnskab for 2008, som blev
et problematisk år.

15.200 privatpersoner og
virksomheder har lånt pen-
ge ud via selskabet, som har

store problemer med at sør-
ge for, at de afrikanske for-
retningsfolk betaler dem til-
bage igen.

»Da vi gik i luften for
halvandet år siden, indgik
vi partnerskaber med en
række organisationer, som
set i bagklogskabens lys ikke
havde den fornødne erfa-
ring og kapacitet til at vokse
i det tempo, vi har gjort,« si-
ger Mads Kjær, adm. direk-
tør i MyC4.

De afrikanske partnere
har stået for det praktiske ar-
bejde med at finde låntagere
lokalt, og deres tvivlsomme
kvalitet rammer nu hele for-
retningsmodellen.

Uventet høj risiko
»Der har været en mangel-
fuld screening af låntager-
ne, og derfor står vi over for

en uventet høj risiko i porte-
føljen af lån,« siger Mads
Kjær, som peger på, at 14
pct. af lånene er i fare for ik-
ke at blive tilbagebetalt.

Det har fået MyC4 til at
indgå aftaler med andre
afrikanske partnere, hvilket
dog ikke kan forhindre, at
långiverne fra Danmark og
89 andre lande bliver ramt.

»Vi sikrede i 2008 et gen-
nemsnitligt nettoafkast til
vores investorer på 5,7 pct.
Med den nuværende situa-
tion bliver det lavere i 2009,
men med flere professionel-
le partnere i pipelinen er vi
fortrøstningsfulde,« siger
Mads Kjær.

Mens investorerne, der
tilbyder mikrolån, er løbet
ind i uventede problemer,
har selve forretningen
MyC4 også udfordringer.

Den tabte 20,8 mio. kr. i
2008 og forventer et under-
skud på 25 mio. kr. i år. Først
i 2011 regner ejerne med, at
forretningen løber rundt,
og derfor er der behov for
frisk kapital. 

Ny aktionær
Der er allerede kommet en
ny aktionær til i år, men der
er brug for yderligere tre,
som skal stille med hver 10
mio. kr., for at budgettet
holder. 

Selskabets seneste aktio-
nær, The Way Forward ApS,
har dog lovet at stille den
nødvendige kapital til rå-
dighed for at kunne fortsæt-
te driften.

Det stigende underskud
skyldes ambitiøse planer
om at vokse. Det kræver
ifølge selskabet et årligt ud-

lån på 750 mio. kr. at få for-
retningen til at løbe rundt.

I løbet af 2008 voksede
udlånet fra 2,2 mio. kr. til 45
mio. kr., og Mads Kjær hå-
ber på, at 2009 vil resultere i
et udlån på 100 mio. kr. Det
er en neddrosling af tidlige-
re ambitioner om at nå 300
mio. kr. i udlån i år.

»MyC4 er på en mission
for at udrydde fattigdom-
men i Afrika gennem forret-
ning i overensstemmelse
med FNs 2015-mål, og in-
gen har sagt, at det skulle
være nemt. Vi tror fuldt og
fast på vores koncept, og vi
lærer af vores fejltrin,« siger
Mads Kjær, som mener, at
kraftig vækst er afgørende.

»Der er brug for kapital
for at skabe bæredygtig ud-
vikling i Afrika,« siger
han.N

Store problemer for afrikanske mikrolån
N Den danske formidler
af mikrolån til afrikane-
re, MyC4, har store pro-
blemer med at kradse
pengene hjem fra de afri-
kanske låntagere.

KRISTOFFER BRAHM
kristoffer.brahm@jp.dk

MYC4.COM
NEtableret i 2006. 
N Et dansk selskab, som
har specialiseret sig i at for-
midle mikrolån til afrikan-
ske entreprenører. 
N Entreprenørerne bruger
lånene til at få deres virk-
somheder til at vokse, hvil-
ket skaber arbejdspladser
og økonomisk vækst, som
er med til at rydde fattig-
dommen af vejen. 
N Har formidlet lån til
4.580 afrikanske forret-
ningsdrivende. Det gen-
nemsnitlige lån er på
15.000 kr. med årlige om-
kostninger på 40 pct.
N Er repræsenteret i Ugan-
da, Kenya, Tanzania, Gha-
na, Senegal, Rwanda og El-
fenbenskysten.

EGEN VIRKSOMHED Målet
for MyC4 er at udrydde fattig-
dom i Afrika ved at låne penge
ud, så de afrikanske låntager-
ne kan skabe arbejdspladser.
Foto: MyC4

Økonomi- og erhvervsminister
Lene Espersen (K) skal nu forkla-
re Folketinget, om det er i over-
ensstemmelse med reglerne om
indekskontrakter, at mange
pengeinstitutter forrenter dem
med en rente langt under ”ban-
kens højeste indlånsrente”.

Bent Jensen, som Morgenavi-
sen Jyllands-Posten talte med i
Erhvervsweekend pinselørdag,
er langt fra ene om at være util-
freds med forrentningen af sine
indekskontrakter. Avisen er ef-
terfølgende blevet kontaktet af
snesevis af opsparere.

Flere har som ægteparret Jen-
sen oplevet, at renten er så lav,
at pengene ikke rækker til den
planlagte udbetalingsperiode.
Et problem, Ældre Sagen har
gjort opmærksom på. 

Dermed sænkes den effektive
forrentning af kontoen yderli-
gere, idet indekstillæg fra staten
kun gives, så længe der er penge
på kontoen.

Spørgsmål til ministeren
Dansk Folkepartis erhvervsord-
fører, Colette Brix, har stillet fle-
re spørgsmål til økonomi- og er-
hvervsminister Lene Espersen
om indekskontrakterne. 

Hun mener, at bankerne bør
have pligt til at rådgive deres
kunder om at flytte pengene til
en anden bank eller ind på et
fastrente-produkt, når rentetil-
skrivningen bliver så lav, at en
del af statens indekstillæg er i fa-
re.

Flere opsparere undrer sig
over, at pengeinstitutterne har
fået Pengeinstitutankenævnets
opbakning til at give langt un-
der den højeste rente til indek-
skontiene, der ifølge kontrak-
terne altid skal forrentes med
pengeinstituttets højeste ind-
lånsrente.

»I mine kontrakter står, at de
forrentes med bankens højeste
rente. Der er ingen noter med
forbehold om, at denne og hin
konto er undtaget. Derfor har
jeg svært ved at forstå, at det kan
være lovligt,« siger Ib Pilegaard
Christensen.

Han sparer op i Jyske Bank,
der forklarer, at den højeste ind-
lånsrente for konti uden opsi-
gelse eller andre bindinger pt. er
på 0,25 pct. og dertil kommer en
overrente på 1 pct. for opspa-
ring over 100.000 kr. Jyske Bank
giver pt. eksempelvis 2 pct. i
rente til børneopsparing.

Gyldne opsparinger
Indekskontrakterne er fortsat
gyldne opsparinger, men for
mange bankers vedkommende
er det staten, der står for den alt-
overvejende del af forrentnin-
gen. 

Flere pengeinstitutter forren-
ter den langsigtede opsparing
med 0,75 til 1,25 pct.

Nordea har netop valgt at hæ-
ve renten på indekskonti til 1
pct. og at give kunderne besked
om, at de pt. kan binde deres op-
sparing et år til en rente på 3,25
pct. N

Utilfredshed
med indeks-
renten
N Mange investorer i indek-
skontrakter undrer sig over
bankens lave forrentning af
deres indekskonti.

LENE ANDERSEN
lene.andersen@jp.dk


