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Energibranchen skal tiltrække flere
private investorer for at skabe vækst

Innovationsfonden og EUDP offentliggør en ny undersøgelse af danske
energivirksomheders erfaringer med at tiltrække privat kapital.
Undersøgelsen anbefaler, at koblingen mellem de offentlige og private
investorer styrkes, hvis man skal øge udbyttet af de offentlige investeringer
på energiområdet.

”Der er mange frøer, der skal kysses, før pengekasserne springer op”, lyder det
fra en af de virksomheder, der har deltaget i Damvad Analytics’ undersøgelse
af danske virksomheders erfaringer med at få potentielle investorer til at
investere i den fortsatte udvikling af deres nye energiteknologier. Det er
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nemlig langt fra nok, at en virksomhed har udviklet en innovativ og
spændende energiløsning. Skal produktet kommercialiseres, og
markedspotentialet realiseres, kræver det tilførsel af kapital og en forståelse
af markedet.

I dag risikerer udviklingsprojekter at ende blindt, fordi det ikke lykkes for
virksomhederne at skaffe private investorer, der er parate til at finansiere den
videre udvikling.

Jens Maaløe, bestyrelsesformand for Innovationsfonden, fortæller:

”Det er afgørende, at vi får skabt et effektivt samspil mellem offentlige og private
investeringer inden for energi. Nu får vi med analysen et unikt indblik i, hvordan
energivirksomhederne oplever jagten på investorer. Det er viden, som
Innovationsfonden vil bruge til at fintune fondens investeringer, så resultaterne
bliver mest mulig attraktive for private investorer. På samme måde handler det
for fonden om at vide, hvad der skal til, for at de private investorer for alvor
melder sig på banen. Både de nationale og de internationale. Der skal et langt
sejt træk til for at bringe energiområdet helt op i gear i Danmark, så det er vigtigt,
at vi kommer i gang nu”.

Kobling mellem offentlig støtte og privat kapital skal styrkes

Den danske bruttoeksport af energiteknologi udgjorde 71,4 mia. kr. i 2015
svarende til 11 pct. af den samlede vareeksport. Damvad’s undersøgelse
peger på, at hvis danske virksomheder skal fastholde deres styrkeposition på
det globale marked for grøn energiteknologi, så skal koblingen mellem den
offentlige støtte og private investorer styrkes.

Thea Larsen, bestyrelsesformand i Det Energiteknologiske Udviklings- og
Demonstrationsprogram, EUDP, siger:

”EUDP har et markedsnært sigte, og vi støtter netop projekter, hvor der er et
særlig godt match mellem den energiteknologiske løsning og det kommercielle
potentiale på det globale marked. Men for at forløse potentialet fuldt ud kræver
det, at de virksomheder, som vi støtter, har det, der skal til for at tiltrække den
nødvendige private kapital. Vi skal blive bedre til at spotte disse virksomheder,
når vi støtter projekter, og vi skal også blive bedre til at vejlede virksomhederne,
som det sker med den nye undersøgelse og den konference, vi afholder”.



Innovationsfonden og EUDP er centrale aktører i at sikre, at der gennemføres
forskning, udvikling og demonstration inden for de nye energiteknologier, der
skaber vækst og arbejdspladser i Danmark, og som bidrager både til den
fremtidige forsyningssikkerhed og til at forbedre det globale miljø.

Vanskeligt at finde privat investor

Det fremgår af rapporten, at det efter finanskrisen er tæt på umuligt at få
lånefinansieret virksomhedernes udvikling i banken. I stedet forsøger
virksomhederne typisk at få en aftale om kapitalindskud med en venturefond
eller en industriel investor, som kan være fra virksomhedens egen
værdikæde. De fleste af de 23 virksomhedsledere, der er interviewet, har
været i dialog med 10-50 potentielle investorer, før det lykkes at komme i
mål med en aftale.

Virksomhederne peger også på, at der er relativt få venturefonde i Danmark
og få af de såkaldte ”business angels” med brancheerfaring inden for
cleantech, der kan bidrage med viden og netværk til at udvikle virksomheden.

Konference sætter fokus på finansiering af grønne energiløsninger

Innovationsfonden, EUDP, IDA og Dansk Energi afholder i dag en konference,
som netop sætter fokus på, hvordan finansieringen af fremtidens grønne
løsninger kan sikres.

En lang række internationale finansielle investorer deltager i konferencen
sammen med iværksættere, forskere og den danske energibranche. Der vil i
høj grad være fokus på koblingen mellem offentlig og privat kapital, og
hvordan man herigennem kan styrke den vigtige fødekæde, der skal
frembringe kommercielle, bæredygtige energiløsninger med et stort globalt
markedspotentiale.

Fakta:

• DAMVAD Analytics har gennemført en interviewundersøgelse
med 23 virksomhedsledere, hvor virksomhederne har modtaget
bevilling fra Innovationsfonden og/eller EUDP, og hvor det er
lykkedes at tiltrække privat investorkapital til

https://www.eventbrite.com/e/fremtidens-grnne-energilsninger-hvem-vil-finansiere-dem-tickets-26348419833


teknologiudviklingen og markedsintroduktionen.
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Pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, mobil: 25 13 78 46, e-mail:
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Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og
-forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har
desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af
forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og
telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på
teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.
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