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Swedfund har under året 

gjort  sex investeringar inom 
Finansiell inkludering
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 II Swedfund gjorde sin första investering i Apis 

Growth Fund I år 2015 och under 2019 inves
terade Swedfund ytterligare medel i Fond II. 
Både Apis I och II är fonder som investerar 
i innovativa företag, främst inom FinTech, 
i Afrika söder om Sahara och i Sydostasien. 
Fondernas portföljbolag inom bland annat 
digitala betalningar har spelat en viktig roll 
under pandemin, när fler och fler kunder 
har gått över från kontantbetalningar till att 
använda digitala kanaler. Fondförvaltaren 
arbetar aktivt med ESGrelaterade frågor 
och genom att vara en långsiktig partner 
stödjer Swedfund detta arbete inom bland 
annat jämställdhet och klimat.
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3 Swedfunds investering i XSML:s tredje fond  
African Rivers Fund 3 (ARF 3), är ett exempel på 
hur vi arbetar med finansiell inkludering och bidrar 
till jobbskapande. XSML är en fondförvaltare 
som investerar i länder i centrala och östra Afrika. 
Det är marknader där inte minst små och medel
stora företag lider stor brist på finansiering, vilket 
i för längningen bromsar ekonomisk tillväxt och 
jobb skapande. Fonden ARF 3 investerar i små och 
medelstora företag i Uganda, Demokratiska republi
ken Kongo samt Angola. Investeringarna görs främst 
genom olika typer av skuldinstrument. Genom att 
investera i ARF 3 når vi människor i några av de 
minst utvecklade länderna i världen. Denna investe
ring ger också en möjlighet för Swedfund att stödja 
ytterligare förbättringar av fondens arbete med ar
betsvillkor, jämställdhet, mänskliga rättigheter och 
anti korruption i de underliggande portföljbolagen.
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Genom investeringar i 
finansiella institutioner 
och fonder arbetar vi fram
förallt med nr 1, 5, 8 och 
10 av FN:s Globala mål för 
hållbar utveckling.

Swedfunds investeringar inom 
Finansiell inkludering görs i fonder 
och finansiella institutioner. Det är 

ett effektivt sätt att nå företag och länder 
som vi annars har svårt att nå. En finansiell 
institution som till exempel en bank, har 
en samhällsviktig funktion. Vår investering 
bidrar till att utveckla institutionens arbete 
inom hållbarhet och bolagsstyrning, viktiga 
aspekter för att nå en inkluderande tillväxt. 
Vi bidrar till att öka andelen riskvilligt aktie
kapital i utvecklingsländer. Det gör vi främst 
genom att investera i fonder som i sin tur 
investerar i aktiekapital i privatägda bolag.

Swedfund investerar också i mikrofinans
institut som ger mikrolån till entreprenörer 
och mindre företag samt till låginkomst
tagare, som använder lånen för inköp av 
intäktsgenereranade tillgångar, till exempel 
en symaskin som gör att du kan producera 
något som du sedan säljer. 

När Swedfund ingår ett avtal med en fond 
eller en finansiell institution, ställer vi höga 
krav inom hållbarhetsområdet. Vi arbetar ak
tivt och följer upp de krav vi avtalat och stöd
jer med kompetens för att utveckla fondens 
eller den finansiella institutionens insatser 
inom hållbarhet och samhällsutveckling. 

För mikrofinansinstitut ställer vi krav på att 
de är certifierade enligt SMARTkriterierna 
eller motsvarande principer, som intygar att 
de gör allt för att behandla sina låntagare väl 
och arbetar enligt principer för ansvarsfull 
kreditgivning och hantering. Till exempel ska 
prissättningen vara transparent, överdriven 
skuldsättning undvikas, skuldindrivningen 
ska ske på ett ansvarsfullt sätt och den person
liga integriteten respekteras. 

Till följd av omfattande nedstängningar i ett 
flertal utvecklingsländer på grund av corona
pandemin, har många mindre och medelstora 
företag drabbats hårt, och i likhet med andra 

Ökad finansiering och utlåning 
till företag och entreprenörer

I utvecklingsländer står små och medelstora företag för majoriteten 
av alla jobbtillfällen och är på så sätt en drivande faktor för ländernas 
ekonomiska och sociala utveckling. Bristen på finansiering är en av de 
mest begränsande faktorerna för dessa företags möjlighet att växa. 

  
Arbete under året 
Vi har fördjupat samarbetet med EDFI och 
bland annat kommit överens om gemen
samma riktlinjer för hantering av eventuella 
problem till följd av coronapandemin.

Swedfund har under året gjort sex 
investeringar inom sektorn. Vi har utöver 
dessa stärkt våra befintliga portföljbolag 
med ytterligare likviditet och kapital och 
vi ser att vårt kapital ökat i betydelse givet 
ökade behov och att andra finansiella flöden 

har minskat. Vi har till exempel investerat 
i  Development Partners Internationals 
(“DPI”) fond ADP III, som även har blivit 
klassad som 2X Flagship fund (läs mer om 
2X på sid 5). DPI har en dokumenterad 
erfarenhet av att driva utveckling av den pri
vata sektorn och att integrera sin ESG och 
Impactagenda i investeringsstrategin.

Vi har löpande gjort TAinsatser för att 
bistå portföljbolagen med akuta behov 

under pandemin. I februari 2020 genom
förde vi även den första delen av pro
grammet Women4Growth med Victoria 
Commercial Bank i Nairobi i Kenya. Trots 
corona pandemin kunde den andra delen 
genomföras framgångsrikt i augusti, efter 
att programmet omarbetats till ett digitalt 
format.

investerare har vi haft svårt att överblicka 
och förutsäga pandemins effekter. Även om 
utvecklingen har varit relativt skonsam för 
våra portföljbolag är det fortfarande för tidigt 
att uttala sig om i vilken omfattning de har 
påverkats. Därför håller vi en fortsatt nära 
dialog med våra bolag. 
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