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BEU alm. del – Spørgsmål 494 vedr. IFU’s investering i APM 
Terminals Liberia. 
 
Spørgsmål: 
Kan ministeren i forlængelse af det åbne samråd i Beskæftigelsesudvalget 
den 21. september 2022 (samrådsspm. U og V) bekræfte, at 
Investeringsfonden for udviklingslande (IFU) har ydet støtte til udviklingen 
af havnen i Liberias hovedstad Monrovia, hvor Mærsks havnevirksomhed 
APM Terminals har eneansvaret for havnedriften? Og mener ministeren 
ikke, at der påhviler den danske stat et særligt ansvar i forhold til at følge op 
overfor danske virksomheder, der endda har modtaget udviklingsstøtte, når 
der berettes om problematiske arbejdsvilkår på virksomheden? 

 
 
Svar: 
IFU har i 2010 ydet et lån på godt 80 mio. kr. til APM Terminals Liberia. 
Lånet er ydet og forrentet på kommercielle vilkår og er fuldt indfriet af 
selskabet i 2016. IFU har ikke siden haft noget engagement med selskabet.  
  
Formålet med investeringen i APM Terminals Liberia var som med alle 
IFU’s investeringer at bidrage til økonomisk og social udvikling i 
investeringslandet. I det her tilfælde bl.a. med henblik på at styrke og 
udbygge landets infrastruktur, skabe økonomisk vækst og arbejdspladser.  
  
Når IFU investerer eller yder lånefinansiering, stiller IFU en række krav 
og betingelser til selskabet bl.a. ift. overholdelse af miljø-, samfunds- og 
ledelsesmæssige forhold (ESG) samt arbejdstagerrettigheder. IFU følger 
op på disse forhold gennem aktivt ejerskab og handlingsplaner under 
investeringsperioden, i dette tilfælde fra 2010 til 2016. Det skal 
understøtte, at det regelsæt og den kultur, der opbygges undervejs, også 
fortsætter, når IFU’s aktier i selskabet sælges eller lånefinansieringen 
indfries.   
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IFU har imidlertid ingen kontraktlige eller juridiske muligheder for at følge 
op på eller foretage aktive handlinger over for selskabet, når IFU’s 
finansielle engagement ophører.  
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Flemming Møller Mortensen 


