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Manglende investorer tvinger MYC4 til et år på lavt blus 
 
Den danske online markedsplads, MYC4.com, mangler investorer. Det har 
ikke været muligt at tiltrække den nødvendige kapital, dels på grund af en 
langsommere vækst end forventet, dels på grund af den finansielle krise. 
Derfor reducerer MYC4 nu omkostningerne og forbereder sig på et år med ro 
til konsolidering og forberedelse til vækst.  
 
Ideelt set skulle MYC4 have tiltrukket fire nye hovedaktionærer i 2009, men hidtil er 
det kun lykkedes at få en med i denne investeringsrunde, nemlig hollandske d.o.b 
foundation. Det betyder, at budgetterne for 2010 nu skal reduceres, og strategien 
skal tilpasses. 
 
Mads Kjær, som er medstifter og hovedaktionær i MYC4, har besluttet at investere 
yderligere 1,4 millioner euro i MYC4 gennem sit holdingselskab The Way Forward. 
Det efterlader MYC4 med cirka 60 procent af den kapital, der er påkrævet for at 
fortsætte med det nuværende omkostningsniveau.  
 
”Desværre betyder det, at vi må reducere organisationen, ligesom det betyder, at vi 
må skrue ned for blusset i vores udviklingstempo. Men det betyder ikke, at MYC4 
lukker. Vi har haft nogle udfordringer som gør, at nogle potentielle investorer 
forholder sig afventende, indtil vi for alvor har bevist vores model. Derfor er det 
vores kernefokus i 2010 at bygge en stræk struktur i Afrika og minimere risikoen 
ved at yde lån til afrikanske låntagere gennem MYC4”, forklarer Mads Kjær, der 
også er overbevist om, at den finansielle krise har gjort det vanskeligere at 
tiltrække kapital.  
 
Reorganisering af medarbejderstaben 
Som en konsekvens af den manglende kapital besluttede ledelsen i mandags at 
afskedige alle medarbejdere – inklusiv topledelsen, som modtog deres opsigelse 
fra bestyrelsen.  
 
”Lad mig slå fast, at vi principielt ikke kan undvære nogen medarbejdere. De gør et 
fantastisk stykke arbejde, og vi er godt på vej ”back on track”, som er navnet på 
den strategi, vi har arbejdet efter siden foråret 2009. Men vi skal også forholde os til 
realiteterne. Derfor besluttede vi at gennemføre en kollektiv afskedigelse for at give 
såvel bestyrelsen som vores medarbejdere lidt ro til at tænke over situationen. I 
disse dage taler vi med hver medarbejder og diskuterer, hvordan vi finder den 
bedst mulige løsning på situationen. Nogen medarbejdere har allerede fået 
ophævet deres opsigelse, mens én har valgt selv at søge andre udfordringer,” 
forklarer Mads Kjær, der i øvrigt selv blev genansat af bestyrelsen tirsdag aften 
sammen med vicedirektør Svend Tøttrup.  
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Senest fredag i næste uge vil alle medarbejdere have klarhed over deres situation.  
 
Yderligere oplysninger: 
Mille Kristine Klink, Kommunikationschef MYC4, mille@myc4.com, tel: +4525210440 
Mads Kjær, Administrerende direktør MYC4, mads@myc4.com, tel: +45 40164111 
 
 
Fakta:  

• MYC4 A/S er en online markedsplads, der formidler lån til afrikanske 
forretningsdrivende, som uden en etableret bankverden og adgang til kapital 
har svært ved at udvikle deres virksomheder og skabe vækst. Pengene 
kommer fra private og professionelle investorer fra hele verden.  

• Lånene formidles i Afrika af et netværk af lokale partnere.  
• Forretningsmodellen er, at det skal være muligt for investorer, lokale 

partnere og MYC4 at skabe et overskud. Grundet en række 
opstartsudfordringer er nettoafkastet til investorerne over de første to år dog 
negativt.  

• MYC4 A/S blev stiftet i 2006 som et joint venture af Mads Kjær, Tim Vang og 
Kjær Group A/S.  

• I oktober 2007 gik den første betaversion af hjemmesiden www.myc4.com i 
luften.  

• På to år har MYC4 formidlet lån til en samlet værdi over 75 millioner kroner. 
Pengene kommer fra 16.000 investorer og er lånt ud til 5.300 virksomheder i 
afrikanske lande syd for Sahara.  
 

 


