Investor och Afrikas framtid.
På årsmötet 2018 besvarade Investor VD Johan Forsell två frågor.
Afrikas framtid, vass eller kass?
Har Investor en Afrika strategi?
Johan Forsell bedömde Afrikas framtid som vass, men meddelade att det inte finns någon speciell
Afrika strategi. Afrika hanteras i de verksamheter som ingår i Investors intressesfär. För att
Investor skall kunna agera direkt på Afrikanska marknader måste man vara där. Svaren framstår
för mig som rimliga.
Just nu sker en befolkningsökning av unga människor i Afrika söder om Sahara i en takt
som aldrig tidigare skådats.
Just nu sker en urbanisering i Afrika söder om Sahara i en takt som aldrig tidigare skådats.
600000000 människor i Afrika saknar tillgång till elektricitet.
I Sverige behandlas Afrika som icke existerande. Ett exempel är Utrikespolitiska Institutet. Man
anger 5 fokusområden, men struntar i Afrika söder om Sahara.
Noterar att EQT inte är engagerade i Afrika.
På global nivå är det mycket aktivitet (Bill Gates t.ex.) inom filantropi och bistånd. Dessa båda
områden är också på tapeten i Sverige. Det är min uppfattning att detta tar fokus från det viktiga
när det gäller moderniseringen av Afrika söder om Sahara. Det är min bestämda uppfattning att
endast traditionell handel och näringsliv kan åstadkomma moderniseringen. Sådant borde kunna
generera gedigna affärsmöjligheter.
Två lästips.
Hans Rosling om Afrika. Forskning & Framsteg #9-2015
Africa and China. How Africans and Their Governments are Shaping Relations with
China. Roman @ Littlefield 2015. Edited by Aleksandra W. Gadzala.
Då Johan Forsell bedömt Afrikas framtid som vass, är där behov för en utredning. Hur kan
Investors aktieägare få ökad utdelning på sina aktier genom verksamheter som riktar sig mot
Afrika söder om Sahara?
Det är mitt förslag att årsstämman 2019 fattar beslut om att Investor VD på årsstämma 2020 skall
presenterar en rapport om Investor framtida engagemang i Afrika Söder om Sahara. Upplägget,
och personer lämpliga för arbetet, överlåtes till VD att besluta.
Rapporten skall behandla Kärnverksamheter, Patricia och EQT.
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