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A.P. Møller Capital investerer i transport infrastruktur for Afrikas handel med kornprodukter
A.P. Møller Capital har via Afrika Infrastruktur fonden gennemført købet af en 49% aktiepost i den
Marokansk-baserede bulk cargo operatør, Mass Céréales al Maghreb (”MCM”), der udbyder lager og
logistisk infrastruktur for handel med landbrugsråvarer. Holding Marocaine Commerciale et Financiere
(”HOLMARCOM”) beholder 51% ejerskab af MCM.
MCM har, i mere end et årti, stået for håndtering samt opbevaring af korn og afgrøder ved havnene i
Casablanca og Jorf Lasfar. Virksomheden håndterer næsten halvdelen af al importeret korn til Marokko, og
spiller derfor en vigtig rolle i forsyningen af kornprodukter.
HOLMARCOM og A.P. Møller Capital vil foretage yderligere investeringer, der skal etablere flere stabile og
effektive forsyningskæder, understøtte fødevaresikkerhed samt skabe arbejdspladser i Afrikanske lande.
Partnerskabet i MCM reflekterer A.P. Møller Capital’s strategi om at investere i infrastruktur, med stærk
ledelse og industripartnere, til at facilitere handel og økonomisk udvikling i Afrika.
Kim Fejfer, Managing Partner, A.P. Møller Capital: ”Idag håndterer MCM over halvdelen af al korn, som
bliver importeret i Marokko og ambitionen er at udvide og blive et vigtigt selskab indenfor logistik til
håndtering af afgrøder i flere lande i Afrika. Vi er, sammen med HOLMARCOM, glade for at kunne
understøtte denne ambition, som også passer godt med vores overordnede formaal om at kombinere
attraktive investeringer med jobskabelse og positiv samfundspaavirkning i Afrika.”
Mohamed Hassan Bensalah, bestyrelsesformand og CEO, HOLMARCOM Group og bestyrelsesformand i
MCM: “Vi er glade for at kunne byde A.P. Møller Capital velkommen som investor i MCM. HOLMARCOM og
A.P. Møller Capital deler værdier samt en vision om at understøtte MCM’s indsats for at blive ledende
indenfor korn logistik i Afrika”.
HOLMARCOM er en betydningsfuld industrigruppe i Marokko. HOLMARCOM, som blev etableret i 1978, er
markedsførende indenfor centrale sektorer som bank og forsikringer, landbrug og fødevarer samt logistik
og fast ejendom. HOLMARCOM fokuserer på investeringer, der udover at generere afkast også understøtter
Marokko’s økonomiske interesser generelt.
MCM er koncessionsholder og operatør af to terminaler til håndtering af kornprodukter i havnene ved
Casablanca og Jorf Lasfar. Med betydelig håndterings- og opbevaringskapacitet, forbedrer virksomheden
både korntransportørernes produktivitet samt effektiviteten af havnetrafik.
A.P. Møller Capital, grundlagt i 2017 og reguleret af Finanstilsynet, er et datterselskab af A.P. Møller
Holding og blev etableret for at foretage investeringer med fokus på infrastruktur i udviklingsmarkeder.
A.P. Møller Capital lancerede dets første fond, ”Afrika Infrastruktur Fond 1”, i august 2017 med henblik på
at investere i infrastruktur på det afrikanske kontinent indenfor Transport og Energi.
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