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– Vi mener avkastningen kommer 
av godt investeringshåndverk og
aktiv oppfølging av selskapene. 
Erfaringen viser at det er fullt 
mulig å gjøre gode investeringer i 
de landene vi jobber i, sier Ola Naf-
stad, strategi- og analysedirektør 
i Norfund. 

Norfund er Statens investe-
ringsfond for næringsvirksom-
het i utviklingsland, og formålet 
er å skape lønnsomme bedrifter 
i fattige land. Det ble opprettet av 
Stortinget i 1997 som et virkemid-
del i norsk utviklingspolitikk, og i 
dag arrangerer selskapet kapital-
markedsdag. 

For øyeblikket er Norfund inne 
i 137 ikke-børsnoterte selskaper i 
land som Laos, Mosambik, Zam-
bia og Kambodsja. Av disse er 
rundt 50 egenkapitalinvesterin-
ger, mens resten er lån.

1,6 milliarder i verdiøkning
Ved utgangen av 2017 var den 
samlede investeringsporteføljen 
på 20,4 milliarder, mens den ver-
dijusterte egenkapitalen var på 
23,8 milliarder kroner. 

Til sammenligning var den 
verdijusterte egenkapitalen 20,7 
milliarder kroner ved utgangen 
av 2016. 

Av differansen på 3,1 mil-
liarder kroner utgjorde 1,5 

milliarder kapitaltilførsel fra 
staten, mens resten tilskrives 
verdiøkning. 

I årsrapporten står det at av-
kastningen i norske kroner er på 
9 prosent pr. år, beregnet fra opp-
start. I 2017 var avkastningen 10 
prosent. 

Følger prinsipper
I årsberetningen heter det 
at anslagene for verdijustert 
egenkapital er beheftet med 
betydelig usikkerhet fordi 
investeringene i hovedsak er 
i ikke-likvide selskaper og i 
krevende markeder med høy 
risiko.

Nafstad opplyser at selskapet 
hvert år gjør «omfattende vurde-
ringer» av verdiene av selskapene 
i porteføljen. 

– Vi mener vi gjør denne ver-
divurderingen så godt som mulig. 
Vi følger internasjonale prinsip-

per, og realiseringene vi gjorde i 
fjor viser at verdivurderingene er 
konservative, sier Nafstad.

I fjor realiserte Norfund egen-
kapitalinvesteringer i to selska-
per i Uganda og ett i Swaziland. 
I tillegg overtok Norfund eier-
skapet i SN Power fra Statkraft, 
mens Statkraft overtok eier-
skapet i Statkraft International 
Hydro Invest og fondet SEAF 
Bluewater.

SN Power er et investerings-
selskap for vannkraftinvesterin-

ger i utviklingsland.
– Hva kan true avkastningen

fremover?
– Den svinger som følge av

svingninger i kronekursen, men 
samtidig har vi god spredning i 
porteføljen. Det er ingen enkelt-
faktor som kan velte alle inves-
teringene våre, men over tid har 
vi vært veldig eksponert innenfor 
energi, spesielt fornybar. Det lig-
ger i mandatet at vil skal ha en 
høy andel av investeringene der, 
sier Nafstad. 

NORFUND 2017

9 prosent avkastning
FINANS: Det statlige investeringsfondet Norfund leverer 
verdiøkning på unoterte bedrifter i utviklingsland. (Mill. kr) 2017 2016

Driftsinntekter 2119 567
Driftsresultat 1975 30
Resultat før skatt 1962 -1
Årsresultat 1941 -6
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Evry-sjefen på handletur
Evry-toppsjef Björn Ivroth kjøp-
te mandag 20.000 Evry-aksjer, 
fremgår det av en børsmelding.

Aksjene ble kjøpt for 28,75 
kroner pr. stykk, eller totalt 
575.000 kroner.

Ivroth har dermed 4.119.404 
aksjer i Evry. Basert på kjøpskur-
sen mandag har disse en verdi på 
vel 118,4 millioner kroner.  Fa

Første modulprøver sendt til toppkunder
Etter tett samarbeid med 
syv toppkunder i Asia, Eu-
ropa og Nord-Amerika har 
Next Biometrics nå levert 
de første prøveversjonene 
av en biometrisk modul for 
smartkort til disse kunde-
ne, melder selskapet.

Selskapet opplyser at 
de også er i kontakt med 

ytterligere 20 kunder 
verden rundt for smart-
kortmodulen.

Den aktuelle modulen 
er utviklet for kontakt-
baserte smartkort og er 
ifølge Next Biometrics eg-
net til ID-kort, finansielle 
inkluderingsprogrammer 
og adgangskontroll. Fa

HAR AKSJER FOR 118 MIll.: Björn 
Ivroth, konsernsjef i Evry. FOTO: IváN KvERME

GJØR FREM-
SKRITT: Next 
Biometrics og 
adm. direktør 
Ritu Favre. 
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KRAFT OG KAPITAL: Utbygging av vann-
kraftverk i Uganda er en av inntektskildene 
til Norfund.  foto:NorfUNd
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PRIS
1450,- per person  
(1250,- per person  

på grupper med mer  
enn 10 deltagere)

For mer 

informasjon:

www.sti-norway.no/ 
arrangementer

(Mill. kr) 2017 2016
Driftsinntekter 155,0 154,0
Driftsresultat 1,0 2,2
Resultat før skatt -0,3 1,1
Årsresultat -0,3 0,8
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