København 9. august 2017

Ny Afrika Infrastruktur Fond
A.P. Møller Holding har sammen med PKA, Pension Danmark og Lægernes
Pension lanceret en ny Afrika Infrastruktur Fond. Fonden har fået et
kapitaltilsagn på USD 550 millioner fra anker-investorer.
Fonden vil fokusere på investeringer i infrastruktur i Afrika – investeringer, der vil
understøtte bæredygtig økonomisk vækst i regionen samtidig med, at investorerne
opnår en attraktiv forrentning af deres kapital.
Fonden bliver forvaltet af A.P. Møller Capital, som er et datterselskab af A.P. Møller
Holding. A.P. Møller Capital består af et team ledet af fire partnere: Kim Fejfer, Lars
Reno Jakobsen, Jens Thomassen og Joe Nicklaus Nielsen, der alle har stor industri- og
investeringserfaring kombineret med et signifikant netværk i Afrika.
"Vi er meget glade for den store opbakning, vi har fået fra de danske pensionsfonde
og A.P. Møller Holding. Sammen vil vi bygge og drive infrastruktur i Afrika, der
understøtter en bæredygtig udvikling og forbedrer levestandarden på tværs af
kontinentet. Vi vil kombinere det bedste fra industrien i form af projektledelses- og
driftskompetencer med det bedste fra private equity i form af fokus og fleksibilitet,”
siger Kim Fejfer, Managing Partner og CEO i A.P. Møller Capital.
"A.P. Møller Holding blev etableret for at skabe værdiskabende virksomheder, der
samtidig gør nytte for samfundet. Afrika, som har en arbejdsdygtig befolkning, der
forventes at nå en milliard indenfor de næste årtier, har et presserende behov for
yderligere investeringer i infrastruktur. Vi er derfor meget glade for at etablere en ny
lovende virksomhed med et stærkt team, der har de rette kompetencer og erfaringer
til at lede infrastrukturinvesteringer i vækstmarkeder, ” siger Robert Mærsk Uggla,
CEO i A.P. Møller Holding.
Fonden har en forventet levetid på 10 år og en målsætning om at foretage 10-15
investeringer.
Peter Damgard Jensen, CEO PKA: “PKA har i mange år investeret i infrastruktur i
Danmark og udlandet. Vi har god erfaring med investeringer i Afrika og vi har i lang
tid gerne villet investere mere på kontinentet. Med denne nye fond vil vi lave
infrastrukturinvesteringer i Afrika og få mulighed for at sikre et godt afkast til vores
medlemmer og samtidig gøre en positiv forskel i overensstemmelse med FN’s
bæredygtighedsmål.”

Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark: ”Vi er meget tilfredse med
at være blandt anker-investorerne i Africa Infrastructure Fund I. Vi ser det som en
enestående mulighed for at investere i en region med høj økonomisk vækst og
attraktive investeringsmuligheder sammen med en partner, A.P. Møller Capital, der
har omfattende erfaringer med investeringer i regionen kombineret med et stærkt
netværk og en stærk pipeline af attraktive investeringsmuligheder. Fonden er et godt
eksempel på, hvordan privat kapital kan mobiliseres i stor skala og bidrage til
opfyldelsen af FNs Verdensmål.”
Chresten Dengsøe, adm. direktør i Lægernes Pension: "I Lægernes Pension er vi glade
for at investere i udvikling af bæredygtig infrastruktur i Afrika sammen med
ligesindede danske pensionskasser. Holdet bag har mange års erfaring og en
dokumenteret track record i regionen, og vi forventer, at det vil føre til attraktive
investeringsmuligheder i den kommende tid."
Efter de første tilsagn vil fonden være åben for yderligere institutionelle investorer i de
næste 12 måneder. Ambitionen er at opnå et samlet kapitaltilsagn på USD 1 mia.
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Fakta
A.P. Møller Capital er et datterselskab af A.P. Møller Holding etableret for at
administrere fonde, der investerer i infrastruktur i vækstmarkeder. Den første fond
har fokus på Afrika. A.P. Møller Capital har fire partnere:


Kim Fejfer, Managing Partner og CEO, har 25 års erfaring fra A.P. Møller
Mærsk, heraf flere som Executive Board Member og CEO for APM Terminals.
Under Kims ledelse, etablerede APM Terminals sig som en uafhængig
virksomhed i A.P. Møller Mærsk med en klar strategi og væsentlig forbedret
indtjening.



Lars Reno Jakobsen, Senior Partner, har 40 års erfaring fra A.P. Møller
Mærsk, hvor han har besiddet flere ledelsesposter. De sidste 15 år har Lars
oparbejdet en stor erfaring indenfor opbygning, udvikling og profilering af A.P.
Møller Mærsks forretninger i Afrika. Blandt andet har Lars etableret en ny
Mærsk region i Afrika i 1998 og ekspanderet Mærsks tilstedeværelse i mere end
45 afrikanske lande.



Jens Thomassen, Partner, har 19 års erfaring med investering i
energiinfrastruktur og private equity. Jens kommer fra Denham Capital, hvor
han stod for energi investeringer i Afrika. Jens har bred erfaring med opkøb,
portfoliostyring og frasalg.



Joe Nicklaus Nielsen, Partner and CFO, har 18 års erfaring fra A.P. Møller
Mærsk, hvor han har varetaget en række ledelsesposter. Joe medbringer en
betydelig forhandlings- og transaktionerfaring til A.P. Møller Capital,
kombineret med operationelle kompetencer. Som ansvarlig for Latinamerika for
APM Terminals fra 2012 til 2014, ledte han en succesfuld turn-around for APM
Terminals i regionen og frasolgte flere non-core aktiviteter. Joe har siden 2014
været ansvarlig for APM Terminals globale investeringsaktiviteter.

A.P. Møller Holding er et privatejet investeringsselskab med USD 20 mia. under
forvaltning. Som den erhvervsdrivende del af A.P. Møller Fonden er det A.P. Møller
Holdings formål at udøve Fondens rolle som engageret ejer af A.P. Møller – Mærsk
A/S og Danske Bank A/S, samt sikre at Fonden fortsat i kommende generationer
kan yde til samfundet i form af donationer. A.P. Møller Holding

opfylder dette formål ved at sikre den langsigtede levedygtighed af sine
virksomheder samt ved at investere i og opbygge nye forretninger.”

Institutionelle investorer
PKA A/S er et af Danmarks største pensionsselskaber. Deres 300.000 medlemmer
arbejder primært i den offentlige sektor. På deres vegne investerer PKA for 250
mia. kr. PKA har stort fokus på investeringer, der kan bremse effekterne af
klimaforandringerne og har investeret i Afrikas største vindpark i Kenya.
PensionDanmark A/S administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte
arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for 700.000
medlemmer beskæftiget i 23.500 private og offentlige virksomheder.
PensionDanmark er et kundeejet selskab, hvor hele overskuddet går til
medlemmerne. Præmieindtægterne udgjorde 12,8 mia. kr. i 2016. Medlemmernes
samlede opsparing har rundet 225 mia. kr.
Lægernes Pension sikrer pension til ni ud af ti læger i Danmark. Lægernes
Pension driver også en bank, Lægernes Bank og en investeringsfond, Lægernes
Invest, og forvalter i alt 115 mia. kroner.

