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Pandemien skabte i foråret
tilbageholdende investo-

rer, og det ramte kortvarigt
danske Nordic Solar, der inve-
sterer millioner i solcellean-
læg og senest har udvidet med
et projekt i Portugal.

Interessen for at skyde pen-
ge i solenergiprojekter vendte
dog tilbage, og i løbet af 2020
kom mere end 200 nye inve-
storer til hos Nordic Solar, der
også forbereder sig til en po-
tentiel børsnotering.

“Der var en lille pause i ny
kapital, men folk fandt ret hur-
tigt ud af, at en solcellepark ik-
ke rigtigt bliver ramt af coro-
na. Den producerer den sam-
me mængde energi som tidli-
gere,” siger Nikolaj Hoff, adm.
direktør for Nordic Solar. 

Fire gange det seneste år
har Nordic Solar hentet penge
hos eksisterende og nye inve-
storer. Samlet blev der rejst ca.
375 mio. kr. i ny kapital, der er
blevet brugt til at købe nye eu-
ropæiske solcelleprojekter.
Det betød, at kapitaltilgangen
voksede med ca. 40 pct.

“Jeg tror, at en del af grun-
den til, at vi er vokset så meget

sidste år, er, at folk fik øjnene
op for, at solenergi er stabilt,
og samtidig kunne de se, at de
børsnoterede virksomheder
inden for grøn energi har kla-
ret sig rigtigt godt,” siger han.

Børsnoteringsplaner
At blive børsnoteret er også
den klare ambition for inve-
steringsfondene, og direktø-
ren har tidligere fortalt, at der
blev sigtet efter at gøre planen
til virkelighed i løbet af både

2020 og siden 2021. Planen er
nu skubbet længere ud i frem-
tiden, da Nikolaj Hoff forven-
ter, at børsnoteringen først
bliver en realitet næste år. De
nærmere detaljer og den for-
ventede konstellation kan di-
rektøren endnu ikke fortælle
om, men han forventer, at det
bliver i Danmark. 

“Størrelsesmæssigt er vi
der. Når vi kigger på fondene
samlet set, har de en markeds-
værdi af egenkapitalen på 1,3
mia. kr., og dermed kunne vi
børsnoteres nu. Det vil vi også
gerne, og det er planen, men vi
vil gerne være sikre på, at vi
gør det ordentligt,” siger han. 

Nordic Solar er ved at im-
plementere et nyt it-system,
der skal sikre, at rapporterin-
gen er på plads forud for en
notering, og der er også blevet

indført compliance-funktio-
ner og de internationale regn-
skabsstandarder, IFRS.

“ERP-systemet skal gerne
være på plads i løbet af første
halvår. Derefter skal vi lige sik-

re, at tingene kører. Derfor er
mit bedste gæt, at børsnote-
ringen sker i 2022,” siger han. 

Interessen for bæredygtige
investeringer er blevet større
de seneste år, og f.eks. er flere

aktiefonde med speciale i den
type investeringer blevet lan-
ceret på stribe. Direktøren
fremhæver også, at der gene-
relt ser ud til at være en appe-
tit på grøn energi.

Attraktivt vindue
“Derfor er der et attraktivt
vindue lige nu, og børsmarke-
det kører også relativt godt. Vi
har bare besluttet os for, at vi
ikke vil skynde os ud på bør-
sen, bare fordi markedet er
godt lige nu. Vi vil være sikre
på, at vi kan gøre det ordent-
ligt, så det bliver en succes. Ba-
re fordi markedet står og blin-
ker lige nu, tror vi ikke, at grøn
energi går af mode,” siger Ni-
kolaj Hoff, der etablerede Nor-
dic Solar i 2010.

“Da jeg startede for 11 år si-
den, var visionen at lave en
folkeaktie. Solenergi er for mig
at se det oplagte investerings-
gode for en almindelig dan-
sker, der kan putte det i sit
pensionsdepot,” siger han. 

For at få porteføljen af sol-
projekter til at vokse yderlige-
re er planen ifølge direktøren
at blive ved med at hente ny
kapital til de to forskellige in-
vesteringsfonde, Nordic Solar
Energy og Nordic Solar Global.

“Vi regner med at rejse i
hvert fald 400-500 mio. kr. om
året i ny kapital, som vi skal in-
vestere i projekter, som der er
rigtigt mange af. Vi forventer,
at vi kan blive ved med at hol-
de den vækst, vi har vist i de to
selskaber,” siger Nikolaj Hoff
og fortæller, at Nordic Solar li-
ge nu i alt har investeringstil-
sagn på ca. 175 mio. kr. på
“venteliste”.
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Dansk solcelleinvestor gør
klar til en børsnotering

Af Cecilie Veile

Nikolaj Hoff (t.h.), adm. direk-
tør for Nordic Solar, med salgs-
direktør Anders Søgaard-
Jensen (t.v.). Arkivfoto: Nikolai
Linares/Ritzau Scanpix.

Nordic Solar hen-
tede sidste år 375
mio. kr. til nye in-
vesteringer i sol-
celleprojekter.
Planen er en børs-
notering

FAKTA Nordic Solar

Nordic Solar består af tre selskaber: Nordic Solar Manage-
ment samt investeringsselskaberne Nordic Solar Energy
og Nordic Solar Global, der har forskellige risiko- og af-
kastprofiler. Minimumsinvesteringen er 750.000 kr.

Nordic Solar Energy blev etableret i 2010 og investerer i
solparker, der allerede er opført. Her ventes et årligt afkast
på 6-8 pct. I 2020 endte afkastet på 12,1 pct. 

Nordic Solar Global blev etableret i 2018 og investerer i
udviklings- og byggeprojekter inden for solenergi. Her
ventes et årligt afkast på 8-12 pct. I 2020 endte afkastet
på 10,1 pct.

375
mio. kr. hentede Nordic

Solar til de to investerings-
fonde i 2020

Fire nye solcelleanlæg og
-projekter er i løbet af de

seneste otte måneder blevet
en del af porteføljen hos dan-
ske Nordic Solar, der blev stif-
tet i 2010 og siden har købt so-
lenergi i ni europæiske lande
gennem de to investeringssel-
skaber Nordic Solar Energy og
Nordic Solar Global.

En af Nordic Solars seneste
investeringer er et projekt i

Portugal, der med en kapacitet
på 48,5 megawatt-peak kan
forsyne ca. 25.000 husstande
og ventes at stå færdigt i 2021. 

Mulighederne for at vokse
yderligere i markedet er store,
mener Nikolaj Hoff, adm. di-
rektør af Nordic Solar. Det
skyldes bl.a., at omkostnin-
gerne til at opføre solcellean-
læg har taget et dyk, og i dag
kan solenergi konkurrere på
markedsvilkår. 

“Det betyder, at væksten de
kommende år bliver helt

enorm, fordi der lige pludselig
ikke skal tilskud til,” siger di-
rektøren.

Det internationale agentur
for vedvarende energi, Irena,
fastslår i en rapport, at om-
kostningerne ved energipro-
duktionen for store solcelle-
anlæg faldt 82 pct. fra 2010 til
2019. 

Det betyder bl.a., at statsli-
ge støtteordninger ikke er
nødvendige for at opføre sole-
nergi, men det betyder samti-
dig, at ejerne af anlæggene nu

er afhængige af ændringerne i
elprisen. Her kan en elkøbsaf-
tale (ppa) med f.eks. en virk-
somhed sikre, at solcelleejer-
ne får en fast pris for strøm-
men, og den vej har Nordic So-
lar valgt at gå. 

“For at sikre os mod den ri-
siko indgår vi typisk tiårige
ppa’er, som sikrer penge-
strømmene i den periode. Når
man skal i banken, er det også
en integreret del at kunne lave
en ppa, for bankerne vil som
regel have os til at stille en

form for sikkerhed for salgs-
priserne, hvis de skal udlåne
penge til et projekt,” siger han.

Ifølge Nikolaj Hoff er Nordic
Solars plan at holde fast i ude-
lukkende at bruge investe-
ringskronerne på solenergi. 

“Man skal aldrig sige aldrig,
men jeg kan ikke se, at vi skulle
vælge at investere i andet end
sol. Der er så meget at gøre in-
den for solenergi, der er man-
ge muligheder, og markedet
står over for stor vækst,” siger
han.

Nordic Solars direktør forudser stor solcellevækst
Af Cecilie Veile “Man skal aldrig

sige aldrig, men
jeg kan ikke se, at
vi skulle vælge at
investere i andet

end sol”
Nikolaj Hoff, adm. direktør

for Nordic Solar
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