
EDFI ElectriFI is funded by the European Union, Power Africa, Sweden, and Italy. 
The facility is managed by the EDFI Management Company on behalf of the 15 European bilateral 
Development Finance Institutions (DFIs). The EDFI Management Company, was established in 2016 
as the joint platform for promoting the financial cooperation between EDFI members and the EU 
institutions.  

If you are seeking financing for your company or project, please contact: 
Corentin Billiet, Senior Investment Officer | c.billiet@edfimc.eu | www.electrifi.eu

Reach out

EDFI ElectriFI (ElectriFI) is an EU-funded impact investment facility investing in early-stage 
companies and projects in the access to energy sector. ElectriFI focuses on creating new and 
improved connections and on increasing generation capacity from sustainable energy sources. 
ElectriFI invests in the private sector in emerging markets. Typical business models include mini-
grids, solar home systems, independent power projects and productive use. After five years of 
operation, ElectriFI currently manages EUR 280 million.

Established in partnership with the EU Delegation and host 
government, the ElectriFI Country Window for Mozambique 
holds a funding package of EUR 15 million, to be invested 
in renewable energy companies active in the country. The 
Country Window should allow ElectriFI to finance up to 10 
projects dedicated to accelerating access to clean energy, 
in a sustainable and inclusive way. 
The regions of Nampula and Zambezia are prime examples 
of areas where the financing could be deployed.

ElectriFI in MozambiqueElectriFI in Mozambique

Impact investment in the 
access to energy sector

ElectriFI’s investments shall  result in a measur-
able positive impact, both on the development 
of local communities as on climate change. 
All projects are monitored based on:

• Number of beneficiairies
• New or improved connections
• Capacity generation
• GHG emissions avoidance
• Job creation
• Business & women empowerment

Impact

• Off-grid or integrated renewable energy access
• Proven additionality and catalyst role
• Commitment to high standards (E&S,

governance, tax, KYC)
• Private company or counterparty located or

investing proceeds in Uganda
• Credible professional track-record, strong

commitment, and a capacity to deliver
• Replicability and scalability
• Demonstrated impact

Investment criteria

• Instruments: Equity, quasi-
equity, junior/senior debt, both at
corporate and project level

• Ticket size: From EUR 0.5 to 10
million; capped at 50% of the
project cost/funding round

• Flexible structuring:
Instruments, commercial terms,
conditions

• Currency: EUR, USD, local
currency

Offering
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A EDFI ElectriFI é financiada pela UE, Power Africa, os governos da Suécia e Itália, e gerido pela empresa 
EDFI Management Company, mandatada pelo FMO (Banco de Desenvolvimento Neerlandês). A EDFI 
Management Company, criada em 2016 e detida por 9 Instituições Financeiras de Desenvolvimento 
(IFDs) da UE em conjunto com a EDFI Association, é a plataforma comum para a promoção da 
cooperação financeira entre IFDs e a UE. 

Se está à procura de financiamento para a sua empresa ou projeto, por favor contacte :
Corentin Billiet, Senior Investment Officer | c.billiet@edfimc.eu | www.electrifi.eu

Contacte-nos

A EDFI ElectriFI (ElectriFI) é um instrumento de investimento de impacto financiado pela União 
Europeia (UE), que investe em ‘start-ups’ e projetos no sector de acesso à energia. A ElectriFI tem por 
objectivo a criação de (novas) ligações que beneficiam de energias limpas, assim como o aumento 
da capacidade de produção a partir de fontes de energias renováveis. A ElectriFI investe no sector 
privado, em mercados emergentes, nos seguintes modelos de negócio: mini-redes, sistemas solares 
residenciais, produtores independentes de electricidade e uso produtivo de energia. Após cinco anos 
de atividade, a ElectriFI gere atualmente uma linha de crédito de 280 milhões de euros

Criada em parceria com a Delegação da UE e o Governo 
local, a ‘Janela de País’ para Moçambique tem disponível 
um envelope financeiro de 15 milhões de euros que será 
canalizado para empresas que operam no sector das 
energias renováveis. Esse montante permitirá à ElectriFI 
financiar até 10 projetos conducentes a acelerar o acesso a 
energias limpas, de uma forma inclusiva e sustentável. As 
regiões de Nampula e Zambézia são excelentes exemplos 
de áreas onde tal financiamento poderia ser investido.
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Investimento de impacto 
no sector de acesso à energia 

Os investimentos devem traduzir-se em impacto 
positivo e quantificável, quer no que toca ao 
desenvolvimento das comunidades locais quer 
a nível das alterações climáticas. Todos os 
projetos são monitorizados, com base em:
• Número de beneficiários
• Número de ligações novas ou melhoradas
• Capacidade de produção
• Emissões de GEE evitadas
• Criação de postos de trabalho
• Empoderamento feminino

Impacto

• Acesso à energia renovável fora da rede (‘off-
grid’) ou em interligação com a rede nacional

• Papel adicional e catalisador demonstrado
• Compromisso com os mais elevados padrões

a nível da sustentabilidade social e ambiental,
fiscal, e política ‘Conheça o seu Cliente’ (‘KYC’)

• Empresa privada localizada, ou a investir
diretamente, em Moçambique

• Reputação e histórico no mercado comprovados,
forte empenho e capacidade de execução

• Replicabilidade e escalabilidade
• Impacto evidenciado

Critérios de investimento

• Instrumentos de investimento:
capital próprio, quase-capital e dívida
sénior ou subordinada, tanto a nível
corporativo como de projeto

• Montante de investimento: 0.5-10
milhões de euros, limitado a 50% do
custo do projeto/montante total de
financiamento

• Flexibilidade: em termos de
instrumentos, termos e condições
comerciais

• Moeda: euro, dólar norte-americano,
moeda local

Oferta
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