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Nyhedsbrev for Verdenshandelskontoen og Merkur Udviklingslån A/S
Som det ses ovenfor, sker der en lille ændring med nyhedsbrevet:
Indtil nu har Verdenshandelskontoen og Merkur Udviklingslån haft hver sit nyhedsbrev. Vi har nu
besluttet at slå dem sammen, da vi tror og håber, at emnerne fra begge nyhedsbreve har interesse for
vores kunder med verdenshandelskonti hhv. aktionærer i Merkur Udviklingslån A/S. Begge nyhedsbreve
beskriver jo aktiviteterne omkring lån og kreditter til bæredygtige virksomheder i udviklingslande, så der
er en overlapning.
Verdenshandelskontoen er den ordning, hvor kunder i Merkur med deres pantsatte opsparing på
Verdenshandelskontoen muliggør, at Merkur kan yde kortvarige kreditter – såkaldte
Verdenshandelskreditter - til forudfinansiering af ordrer hos producenter i udviklingslande, som
eksporterer (primært) til Danmark eller andre nordiske lande. Vi kan også finansiere importører, således
at de kan give en forudbetaling i forbindelse med afgivelse af ordren hos de samme producenter.
Merkur Udviklingslån A/S er et selvstændigt aktieselskab, dannet i 2009 med en aktiekapital på 15
mio. kr. Af aktiekapitalen hidrører 7,5 mio. kr. fra IFU (www.ifu.dk), 7 mio. kr. fra jer aktionærer, og
500.000 kr. fra Merkur Andelskasse. Udviklingslån er mellemlange – typisk 3-5 år – og kan gives til mange
former for investeringer i maskiner, bygninger osv., men også til driftskapital mm.
Fæ lles for de to ordninger er det, at de begge er rettet mod bæredygtige virksomheder, dvs.
virksomheder, som arbejder med økologiske eller biodynamiske produkter, Fair-trade produkter og
produkter fra bæredygtig skovdrift (FSC-certificeret). Udviklingslånene kan også gives til virksomheder,
der arbejder indenfor vedvarende energi og andre felter, der på troværdig vis bidrager til en bæredygtig
udvikling.
Fælles er det også, at begge ordninger giver danske opsparere og investorer mulighed for at bidrage til,
at mennesker i udviklingslande ved eget arbejde kan skabe sig en bedre fremtid for sig selv og deres
børn.
Vi forventer, at der efterhånden vil være en vis overlapning i kundemassen, således at nogle kunder
både vil blive tilbudt Verdenshandelskredit og Udviklingslån. I en nyligt behandlet sag i Udviklingslån er
der samtidigt tilbudt Verdenshandelskredit, selvom denne ikke er realiseret endnu.

Nyt om Verdenshandelskontoen
Verdenshandelskontiene er en godt indarbejdet del af Merkurs tilbud til kunderne, og det viser sig ved,
at indlånet stiger stille, men stabilt, til nu godt 3,6 mio. kr.
Vores udlån veksler en del, da kreditterne er ret kortvarige, og netop i skrivende stund er udlånet
faktisk nede på knap 500.000, da et par store kreditter for nylig er indfriet. Der er dog nye på vej.
Der er altså fortsat tale om en lille del af Merkurs samlede tilbud, men vi oplever, at både kunder med
Verdenshandelskonti og kunder med Verdenshandelskreditter sætter pris på muligheden. Desuden er
det vigtigt for mange andre kunder i Merkur at vide, at vi har dette tilbud.
Merkur har jo til formål at arbejde for en bæredygtig udvikling (både socialt, kulturelt og miljømæssigt),
og sådan en kan ikke tænkes på det lokale plan alene. Social bæredygtighed må tænkes globalt, og det
er mange af Merkurs kunder bevidste om, uanset om de lige har penge til rådighed, som kan lægges til
side på en verdenshandelskonto.

Større kreditter
Stigningen i indlån er en fordel, da det sætter os i stand til at yde større enkeltlån. For at begrænse
risikoen for indlånerne (som jo bærer kreditrisikoen i fællesskab), er størrelsen af det enkelte lån
begrænset. Vi bruger ikke en fast grænse; vurderingen afhænger af vores kendskab til kunden og
importøren og af stabiliteten og varigheden af deres samarbejde.
Som vi skrev i det sidste nyhedsbrev, er kaffepriserne steget voldsomt, en enkelt container kaffe kan let
koste 600.000 kr. Vi håber på at de mange kontakter, blandt andet fra Merkurs kreditmedarbejder
Kirsten Arups rejse til Nicaragua, vil betyde en mulighed for udlån på dette felt.

African Organic/Amfri Farms – Afrikassen
Samarbejdet mellem den danske økologiske grossist Solhjulet og den familieejede virksomhed African
Organic (også kaldet Amfri Farms) fortsætter, og det samme gør den løbende bevilling af nye
verdenshandelskreditter i den forbindelse.
Samarbejdet tog sin begyndelse i 2003, fortsatte med en B2B-bevilling fra Danida i 2004 og fortsætter
også efter udløbet af denne bevilling i år.
African Organics arbejder med salg og forarbejdning af højkvalitets fødevarer og ønsker at sikre at
arbejde og merværdi bliver i Uganda til gavn for landet og de lokale bønder og ansatte. Der er tilknyttet
omkring 150 små familielandbrug, et kooperativ og virksomhedens egen store, biodynamiske farm. Der
produceres både friske og forarbejdede varer, herunder frugt, grønt, krydderier, krydderurter, kaffe og
tørvarer.
Vi har hidtil bl.a. kunnet stifte bekendtskab med deres frugt i Thise Mejeris to "Uganda-yoghurter". I
november lancerede Solhjulet i et samarbejde med Aarstiderne, Care og Dansk Flygtningehjælp
"Afrikassen" – en kasse med en række forskellige varer fra African Organics: Kaffe, mange forskellige
bønner, chili, kardemomme, vanille mm. Samtidig med at kassen udgør en ny måde at sælge African
Organics varer og dermed styrker de mange bønder, der leverer til den, gives der også for hver solgt
kasse et gavebeløb til Care og Dansk Flygtningehjælp. Der kan læses meget mere om Afrikassen her.

Ten Senses
Den slovakiske Fairtrade importør Ten Senses har en kredit til finansiering af direkte import af
højkvalitets Fairtrade kaffe fra Etiopien – kaffens hjemland. Ten Senses er simpelthen den første
virksomhed, der har haft en direkte Fairtrade import i den gamle østblok, så det har været spændende
at følge. Men de har haft en tung start, som både bød på bureaukratiske forhindringer og en træg start
på salget. Men de har holdt ved, og der ser nu ud til at være lysere udsigter. Blandt andet er der opnået
en aftale med dagligvarekæden Tesco i Polen.

Nyt om Merkur Udviklingslån A/S

Gourmet Gardens Ltd, Uganda og Kenya
Gourmet Gardens Ltd, Uganda og Kenya
Allerede for et år siden fortalte vi i nyhedsbrevet om et lån, vi forventede at udbetale snarest – men det
kom til at tage trekvart år. Det lange forløb viser, at vi i Merkur Udviklingslån har at gøre med sager, hvor
der kan være rigtig mange tidrøvende komplikationer i forhold til de hjemlige sager, vi kender fra
andelskassen.
Men lånet er udbetalt nu. Gourmet Gardens er en familieejet virksomhed, som arbejder både i Uganda
og DR Congo. Ægteparret bag virksomheden er tysk og fransk/congolesisk. Lånet på 65.000 EUR skal
bruges til at udvikle virksomheden, som producerer økologisk og Fair Trade certificeret vanilje, kakao og
chili. Virksomheden har samtidig fået både en donation og et rentefrit lån fra en stor fond til træning og
organisering af ca 1.300 selvstændige småbønder og etablering af decentrale forarbejdningsfaciliteter,
der skal øge kvaliteten og dermed salgsprisen. Gourmet Gardens sælger vanilje og vaniljeprodukter,
vaniljeblomster (til parfumeindustrien) og kakao. Aftagerne af vanilje og kakao er producenter af fin
chokolade, kager, is og konfekt. Det forventes, at selve virksomheden i løbet af projektperioden vokser
til at beskæftige 140 mennesker og alle de involverede familiers indkomst ventes at stige betydeligt.
Læs mere: www.mountains-of-the-moon.com

Økologisk Quinua fra Bolivia
I sidste nyhedsbrev skrev vi om et lån, som ventedes udbetalt til en virksomhed i Bolivia. Virksomheden
har efterfølgende meddelt, at de ikke får brug for lånet. En af de glædelige grunde til det er, at der nu
er så stor rift om quinua, at køberne ofte yder fuld forudbetaling, hvilket mindsker kreditbehovet.

Et kaffekooperativ i Peru

Der er blevet bevilget et lån på 250.000 USD til et kaffekooperativ i Peru. Vi vil vende tilbage til sagen,
når lånet er udbetalt.

Administration og opsøgende arbejde
Som vi allerede skrev sidst, må vi konstatere, at der er blevet brugt mange ressourcer på forberedelse
af lån, som ikke bliver til noget. Merkur Udviklingslåns allerførste lille lån er allerede betalt tilbage, og det
betyder, at der i skrivende stund kun er tre lån – og der er et større lån på vej.
Ikke desto mindre mener vi stadig, der er brug for vores arbejde og ydelser. Vi møder igen og igen folk,
som er glade for at høre om mulighederne hos os. Det opsøgende arbejde fortsætter og øges, idet
vores kreditmedarbejder Kirsten Arup har fået bedre tid til opgaverne. Hun var med på en stor afrikansk
mikrofinanskonference i Etiopien i september, hvilket styrkede kontakterne både med kolleger og mulige
låntagere. Desuden deltog hun i december i et møde med Finance Alliance for Sustainable Trade - en
forening, der arbejder på at styrke långivningen til bæredygtige virksomheder i tredjeverdens lande. I
februar deltager hun igen på Biofach i Nürnberg og vil dér møde både nuværende og potentielle kunder.
De mange kontakter skal bidrage til at realisere målsætningen om at få lånt over halvdelen af kapitalen
ud inden året er omme.

Mulighed for at købe aktier i Merkur Udviklingslån A/S
Aktierne i Merkur Udviklingslån A/S omsættes halvårligt efter offentliggørelse af henholdsvis
halvårsrapport og årsrapport, næste gang i én måned efter den 22. marts 2012. I praksis foregår det
ved at interesserede købere skrives på en venteliste og får besked fra Merkur Udviklingslån A/S, når der
er ledige aktier.
Er du interesseret i at købe flere aktier – eller kender du nogen, der kunne have interesse for at blive
aktionær, så lad os vide det.

