
SWEDFUND
Riskkapital och etableringsstöd på tillväxtmarknader

Swedfund International AB är svenska statens riskkapitalbolag för 
investeringar på tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och 
Östeuropa.
 Swedfund erbjuder riskkapital och etableringsstöd till företag 
som vill söka sig till nya tillväxtmarknader eller expandera verksam-
heten i dessa länder.
Swedfund är specialist på komplexa inves-
teringsmiljöer med hög risk. Vi har drygt 
30 års erfarenhet från investeringar på 
nya tillväxtmarknader och har därmed ett 
stort nätverk av internationella och lokala 
banker, privata investerare och finansiella 
institut. 

Riskkapital
Swedfund erbjuder riskkapital till företag 
som:
• vill investera i många länder i Afrika, 

Asien, Latinamerika och Östeuropa
• har tillräckligt med egen finansiering för 

att kunna satsa minst lika mycket som 
Swedfund

• har den företagsledning som krävs för 
att driva företaget i det aktuella landet.

Swedfund är en minoritetsinvesterare. 
Normalt ligger vår insats på en tredjedel 
av den totala investeringen. Den finansiella 
risk som Swedfund tar balanseras mot 

övriga parters riskexponering. Vår investe-
ring varierar mellan 20 miljoner och 100 
miljoner kronor.

Etableringsstöd/Swedpartnership
Swedfund erbjuder även finansiellt stöd till 
svenska små och medelstora aktiebolag, 
för investeringar i kunskapsöverföring och 
utrustning vid etablering av affärssamar-
beten på tillväxtmarknader. Företagen ska 
ha:
•  mellan 5 och 249 anställda, 
•  en årlig omsättning på högst 50 miljo-

ner euro och/eller
• en balansomslutning på högst 43 miljo-

ner euro.

Satsningen ska bygga på ett långsiktigt 
kommersiellt samarbete mellan det svenska 
företaget och samarbetsföretaget i landet 
där projektet ska genomföras. Samarbets-
företaget kan vara en leverantör, distribu-
tör, ett samägt bolag eller ett dotterbolag 
till det svenska företaget. 

Stödet ges i form av ett lån som kan skri-
vas av efter avslutat projekt. Det maximala 
stödbeloppet uppgår till ca 1,7 miljoner 
kr (stödet i kr får inte överstiga 200 000 
Euro) och får utgöra högst 40 % av de to-
tala beräknade kostnaderna för projektet. 
Kompetensöverföring måste utgöra minst 
en tredjedel av det sökta stödet.

Kontakt
Besök www.swedfund.se för uppdaterad 
landlista, kontaktuppgifter, vägledning 
samt information om hur du går tillväga 
för att presentera ett investeringsförslag.

På www.swedpartnership.se hittar du mer 
information om etableringsstödet. Slå oss 
gärna en signal på tel. 08-725 98 85 för 
vägledning, svar på frågor och mer infor-
mation om hur du går tillväga för att fylla 
i en ansökan.



Swedfund International AB
P.O. Box 3286. SE-103 65 Stockholm. Sweden

Visiting address: Drottninggatan 92– 94. Stockholm
Telephone: +46 8 725 94 00. Fax: +46 8 20 30 93

  www.swedfund.se

SWEDFUND 
Risk capital and financial support in emerging markets

Swedfund International is a state owned investment company spe-
cialised in emerging markets in Africa, Asia, Latin America and  
Eastern Europe. Swedfund offers risk capital and financial support 
to companies wishing to establish or expand their business in these 
markets.
Swedfund specialises in complex, high-risk 
investment environments. We have more 
than 30 years of experience in emerging 
markets and can therefore provide a large 
network of international and local banks, 
private investors and other financial insti-
tutes.

Risk capital
We offer risk capital to companies who:
• want to invest in many of the African, 

Asian, Latin American and Eastern 
Europe countries

• have the economic resources to invest 
minimum the same amount as Swed-
fund

• have a management team that is capa-
ble of operating in the country under 
consideration.

Swedfund serves as a minority shareholder. 
Normally our stake does not exceed one 
third of the total investment. Our financial 
risk is offset by our partner’s exposure. We 

invest somewhere between SEK 20 million 
and SEK 100 million.

Financial support/Swedpartnership 
Swedfund offers financial support to 
Swedish small and medium sized limited 
liability companies for transfer of know-
how and investments in equipment, when 
establishing a business/partnership in 
emerging markets. 

The Swedish company should have:
•  between 5 and 249 employees, 
• an annual turnover not exceeding  EUR 

50 million and/or
• a balance sheet total not exceeding EUR 

43 million.

A project should be based on a long-
term commercial co-operation between a 
Swedish company and a local company in 
the country where the project is to be im-
plemented. The local company could be a 
distributor, a joint venture, a subsidiary, or 
a supplier. 

The financial support is given as a loan 
that can be converted into a grant when 
the project has been completed according 
to plan. The maximum financial assist-
ance is limited to maximum Euro 200 000 
(about MSEK 1,7) and 40 % of the total 
project budget. At least one third of the 
applied support must be for knowledge 
transfer.

Contact
Visit www.swedfund.se for complete list 
of countries, contacts, guidance and infor-
mation on how to present an investment 
proposal.

At www.swedpartnership.se you will find 
more information about our offer for fi-
nancial support. Before submitting an ap-
plication, we suggest that you give us a call 
on +46 8 725 98 85 for further guidance.


