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TIL AKTIONÆRERNE  
På godt to år er Nordic Solar Global (Glo-
bal) vokset til en virksomhed med inve-
steringer i fem lande og tæt på 200 akti-
onærer. Udviklingen er baseret på den 
kraftige vækst på det europæiske marked 
for solenergi og Nordic Solar Manage-
ments mere end 11 års erfaring inden for 
solenergiinvesteringer. 
 
2020 har været et dramatisk år på ver-
densplan med COVID-19-pandemien, der 
har haft en negativ påvirkning på sund-
hed, samfund og virksomheder. For Glo-
bal og den overordnede sektor for vedva-
rende energi viste 2020 sig imidlertid at 
få en dybtgående og positiv effekt på 
sektoren. Vedvarende energi og bære-
dygtighed har været en af de vigtigste 
dagsordener og betragtes som et om-
råde, man kan investere i, når væksten 
skal i gang igen. 
 
Global har både set en betydelig øget in-
teresse for at investere i vedvarende 
energi og set øgede muligheder på mar-
kedet. Vi forventer, at solenergi vil spille 
en væsentlig rolle i løsningen af verdens 
klimaudfordringer og skabe jobs og 
vækst. 
 
Investeringer 
De solcelleprojekter på 26,3 MWp, der 
blev bygget i det nordvestlige Polen i 
2019, er nu i fuld produktion sammen med 
yderligere fire solcelleparker på 4 MWp 
opført i 2020.  
 
Derudover købte Global i 2020 yderligere 
fem projektrettigheder på næsten 500 

MWp i alt. To af disse projekter er nu un-
der opførelse og forventes at starte pro-
duktion i slutningen af 2021. 
 
Afkast 
I 2020 steg aktiekursen fra DKK 116,5 pr. 
aktie til DKK 128,3 svarende til et afkast på 
10,1 %. Afkastet blev positivt påvirket af 
færdiggørelsen af projekterne og af de 
bedre end budgetterede vilkår for ban-
kernes finansieringstilbud. 
 
Resultat 2020 
EBITDA udgjorde i 2020 DKK -0,9 mio. og 
Global realiserede et nettoresultat på 
DKK -7,7 mio. Idet kun en meget lille del 
af porteføljen var i drift og havde fuld om-
sætning i 2020, var resultatet som forven-
tet. Købet af de polske byggemodnede 
solcelleprojekter i april 2020 og det por-
tugisiske projekt på 48,5 MWp i decem-
ber 2020 omfattede ingen forventet om-
sætning for 2020 og havde derfor ingen 
positiv indvirkning på de finansielle resul-
tater.  
 

Globals fri likviditet fra driften er negativ, 
og EBITDA efter renter, tilbagebetalinger 
og betalte skatter danner ikke grundlag 
for udlodning af udbytte for 2020. 
 
Kapital og aktionærer 
I 2020 fik Global en kapitaltilstrømning på 
DKK 250,8 mio., og ved årets udgang har 
selskabet uudnyttet kapital på DKK 153 
mio., som er klar til at blive anvendt til 
nyinvesteringer og opførelser. 
 
Antallet af aktionærer steg fra 71 til 198 
ved udgangen af 2020.  

Forventning til 2021 
Et afkast til aktionærerne i niveauet 8-12 
% efter alle omkostninger forventes for 
2021.  
 
Den polske portefølje vil i løbet af 2021 nå 
i alt 68,6 MWp, hvoraf ca. 30 MWp vil 
være i drift hele året, mens 38,6 MWp for-
ventes at blive nettilsluttet i løbet af året. 
De portugisiske 48,5 MWp forventes at 
blive nettilsluttet ved udgangen af 2021 
og vil derfor ikke generere betydelige ind-
tægter før i 2022. Porteføljen af operatio-
nelle anlæg  forventes at generere en om-
sætning på ca. DKK 31,5 mio. i 2021.  
 
Der forventes yderligere vækst i 2021 
gennem opkøb af nye byggemodnede 
solenergiprojekter, og Global har et mål 
om at nå en kapacitet under opførelse på 
100 MWp foruden 117 MWp operationelle 
solcelleprojekter. Globals pipeline af pro-
jektrettigheder på 450 MWp forventes at 
vokse yderligere.  Opfyldelsen af dette 
mål vil kræve tilgang af ny kapital samt 
virksomhedsopkøb ud over de allerede 
planlagte. 
 
COVID-19-udbruddet i 2020 vil påvirke 
den globale økonomi i nogle år endnu, 
men det forventes ikke at få væsentlig 
indvirkning på selskabets omsætning, 
indtjening og pengestrømme i 2021. 
 
Nordic Solar Global A/S har med sine før-
ste investeringer i Polen, Portugal, Italien, 
Grækenland og Spanien opbygget et 
stærkt fundament for vækst, og 2021 ser 
også ud til at blive et spændende år.  

Strategien med at opbygge en portefølje 
af solcelleparker i OECD-landene, som er 
bygget af Global, vil således blive videre-
ført. 
 
 
 
 
 
Christian Sagild 
Bestyrelsesformand 
 
 
 
 
Nikolaj Holtet Hoff 
Administrerende direktør 
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Alle beløb er i TDKK 

HOVED- OG NØGLETAL 
Tabellen ovenfor viser, hvordan Globals 
hoved- og nøgletal har udviklet sig i løbet af 
de seneste to år.  

Mest nævneværdigt øgedes balancen godt 
3,8 gange fra ca. DKK 173,2 mio. til DKK  
660,6 mio. som resultat af fem store 
investeringer i 2020.  

Likvide beholdninger steg som følge af flere 
kapitalforhøjelser, klar til investering i de 
opkøbte projekter. 
 

Nye lån har reduceret soliditetsgraden   
fra 78,7 % til 56,1 %, og Global sigter mod en 
yderligere reducering af soliditetsgraden til 
ca. 30 %. 

Hoved- og nøgletal 
  2020   2018/19 

      (16 måneder) 

HOVEDTAL       

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) -946   -6.146 

Resultat før skat -8.121   -6.467 

Årets resultat -7.666   -5.275 

Balancesum 660.570   173.175 

Solcelleparker under opførelse 172.505   126.710 

Materielle anlægsaktiver 191.167   15.347 

Likvide beholdninger 238.534   1.401 

Egenkapital 370.669   136.290 

Rentebærende gæld 161.226   29.115 

NØGLETAL       

Soliditetsgrad 56,1%   78,7% 

PENGESTRØMME       

Resultat før skat -8.121   -6.467 

Ikke-likvide transaktioner i resultatopgørelsen udover af- og nedskrivninger 4.968  2.816 

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 3.666   179 

Tilbagebetaling af projektrelaterede lån -6.467  -663 

FRI LIKVIDITET FRA DRIFTEN -5.954   -4.135 

 

Koncernen blev grundlagt i 2018, og hoved- og nøgletallene dækker derfor kun over to regnskabsår. 

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med de seneste vejledninger fra Finansforeningen. 

FORKLARING AF NØGLETAL  Soliditetsgrad: Egenkapital / Samlede aktiver 
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MILJØET 
2020 var et usædvanligt og udfordrende år, 
der har sendt verden ud i den værste krise i 
årtier med overvejende negative virkninger 
for sundhed, samfund og virksomheder. Des-
uden var 2020 endnu et rekordår for klima-
forandringer. Den nordlige halvkugles jord- 
og havoverfladetemperatur var den højeste, 
der nogensinde er blevet målt, og lå 1,28 °C 
over gennemsnittet. På samme måde var 
2020 afslutningen på det hidtil varmeste årti, 
2011-2020, globalt set, med en overfladetem-
peratur, der lå 0,82 °C over gennemsnittet 
for det 20. århundrede. Stigningen i den glo-
bale middelvandstand accelererer, og det er 
nu den samlede mængde af smeltende glet-
sjere og is, der er hovedårsagen bag denne 
stigning. De faktiske forandringer i forhold til 
identificerede indikatorer på globale klima-
forandringer som fx de største naturbrande 
registreret i USA og Australien nogensinde, 
voldsomme oversvømmelser i Østafrika og 
Sydasien samt den yderst aktive orkansæson 
i den nordatlantiske region har klart øget be-
hovet for en mere klimavenlig fremtid.  
 
Ét af skridtene mod en grønnere fremtid er 
allerede taget, idet solenergi nu er den billig-
ste energikilde for mindst to tredjedele af 
verdens befolkning, og solenergi er dermed 
billigere end selv de billigste kulfyrede anlæg. 
Sådanne strukturelle prisændringer motive-
rer forbrugerne til at benytte og investere i 
ren energiinfrastruktur og minimere brugen 
af konventionelle energiformer. Ifølge en rap-
port fra Det Internationale Energiagentur 
(IEA) har 2020 været året, hvor brugen af 
konventionel energi er faldet, mens forbru-
get af ren energi er steget. I 2020 var der glo-
balt både betydelig vækst i brugen af 

bæredygtig energi og et øget fokus fra poli-
tikere, virksomheder og offentligheden. 
 
Mange lande, byer og virksomheder har for-
pligtet sig til "netto nulemission" (CO2-neu-
tralitet) inden 2050 gennem sammenslutnin-
gen Net-Zero Asset Owner Alliance. Også i 
kapitalforvaltnings- og investeringsselskaber 
ser vi en tendens til at sætte barren højere, 
end formel lovgivning og standarder dikte-
rer. Verdens største kapitalforvaltningssel-
skab, Blackrock, som forvalter næsten DKK 
54 billioner, kræver, at virksomheder, som de 
investerer i, deltager aktivt i reducering af kli-
maforandringer. Endvidere fremgår det af 
FN's Miljøprogram, at tredive af verdens stør-
ste investorer sammen er blevet enige om en 
række konkrete mål for omstilling til uaf-
hængighed af fossile brændsler, der følger 
målet på 1,5 °C i Parisaftalen de næste fem år.  
 
Desuden ser vi fra politisk hold et konstant 
stigende fokus på den grønne omstilling. 
Formanden for Europa-Kommissionen, Ur-
sula von der Leyen, udmeldte i sin tale om 
Unionens tilstand i september 2020 et mo-
digt og historisk højt ambitionsniveau. Det 
Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) 
sigter mod at hæve klimamålet for 2030 fra 
den nuværende reduktion af kuldioxid på  
40 % til mindst 55 %. 
 
Og det er ikke kun EØF, der styrker sit miljø-
fokus. Få timer efter Joe Biden blev taget i 
ed, tilsluttede han sig Parisaftalen og beor-
drede i en lang række bekendtgørelser de fø-
derale myndigheder til at indlede processen 
med at genindføre miljøbestemmelser, der 
blev omstødt under den tidligere administra-
tion.  

Sideløbende med et massivt politisk fokus og 
pres i 2020 tager den almindelige opfattelse 
af at "være miljøvenlig" – ikke mindst blandt 
de yngre generationer – fart. Det gælder 
også for virksomheder, der ser behovet for at 
være bæredygtige, og især store virksomhe-
der, der løbende bliver mere målrettede, ek-
splicitte og konkrete i deres strategi for, 
hvordan de ønsker at bidrage til den grønne 
omstilling. Målet er at blive bæredygtig både 
miljømæssigt og økonomisk.  
 
Alligevel sker fremskridtene ikke hurtigt nok 
til at reducere hastigheden, hvormed der ud-
ledes drivhusgasser. Selv med de globale 
nedlukninger som følge af pandemien og op-
bremsningen i den økonomiske aktivitet sti-
ger de atmosfæriske koncentrationer af driv-
husgasser desværre fortsat. Nedlukningen i 
forbindelse med pandemien medførte godt 
nok en reduktion i udledningen, men verden 
blev påtvunget denne reduktion, som ikke vil 
være holdbar. Ifølge Den Internationale Valu-
tafond giver den recession, der er skabt af 
pandemien, dog mulighed for at styre øko-
nomien i en grønnere retning, der kan sætte 
skub i investeringerne i grøn infrastruktur, 
hvilket igen kan understøtte beskæftigelsen 
og væksten i genopretningsfasen.  
 
Nordic Solar tager del i forandringen 
Nordic Solar Global og vores investorer deler 
en fælles vision om at bidrage til reduktionen 
ved at gøre det muligt for solenergi at ek-
spandere og blive en fremtrædende og 
bredt tilgængelig bæredygtig energikilde: Vi 
vil tage del i den fælles globale indsats for at 
reducere fossile brændstoffer og bidrage til 
at skabe et bedre miljø og en bedre fremtid 
for alle.  

Den kraftige udvikling i Nordic Solar i 2020 
har også øget vores fokus på den vigtige 
rolle, vi har, som leverandør af bæredygtig 
energi. Det er vores ambition at påtage os et 
endnu større ansvar fremover ved at blive 
endnu mere gennemsigtig i vores rapporte-
ring af ikke-finansielle områder samt miljø-
mæssige, sociale og ledelsesmæssige resul-
tater (ESG), hvilket også er i tråd med den 
stigende efterspørgsel i både lovgivning og 
fra markedet.  
 
For at Nordic Solar Global kan blive ved at 
være en katalysator for forandring, skal vi 
også sætte endnu højere standarder for os 
selv og for vores værdikæde. Global har så-
ledes iværksat en treårig køreplan for gen-
nemførelsen af en ambitiøs ESG-strategi. I 
strategiens første år sigter Global mod at op-
bygge et ESG-fundament, der omfatter en 
forretningsstrategi og -beskrivelse, en væ-
sentlighedsanalyse, en styringsmodel samt 
et rapporterings- og kommunikationsdesign. 
Målet er således at udarbejde en særskilt rap-
port i 2021, der beskriver ESG-indikatorer, 
den nuværende indsats, herunder måltal, 
FN's verdensmål, EU-taksonomien, CO2-be-
regninger og nye væsentlige fokusområder. 
Dermed har Global forpligtet sig til at påvirke 
den globale grønne energiomstilling, og vi 
har sat os selv nogle ambitiøse mål for at 
gøre det.  
 
I 2020 producerede Global 23.930 MWh  
(24 GWh) solstrøm, svarende til det årlige el-
forbrug hos 6.825 husstande eller en energi-
besparelse på 12.586 tons ikke-udledt CO2. 
Til sammenligning forbruger den gennem-
snitlige dansker 1,6 MWh elektricitet om året. 
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MARKEDSUDVIKLING 
På den korte bane: 
Sektoren for vedvarende energi vokser 
som følge af, at den offentlige efterspørg-
sel efter ren energi i 2020 er steget til et 
rekordhøjt niveau. Især solenergi har 
medvirket til denne udvikling. I første 
kvartal 2020 var den globale anvendelse 
af vedvarende energi 1,5 % højere end i 
første kvartal 2019. Stigningen skyldtes 
hovedsagelig en øget produktion af ved-
varende elektricitet på 3 %, efter at sol-
energiprojekter på mere end 100 GW blev 
afsluttet i 2019. Den europæiske solener-
giindustri forventes at vokse med 13 % i 
2021, hvilket kræver investeringer på ca. 
DKK 260 mia., og Nordic Solar Global har 
et stærkt grundlag for at udnytte dette 
voksende marked. 
 
 
 
 

 
 

På mellemlangt sigt: 
Den globale kapacitet for vedvarende 
energi forventes at stige fra en samlet in-
stalleret kapacitet på 1,6 TW i 2020 til 
svimlende 4,3 TW i 2030. Solcelleanlæg 
forventes at spille en vigtig rolle i denne 
udvikling og forventes i 2030 at udgøre 
mere end 50 % af den installerede kapa-
citet for vedvarende energi. Der er fire pa-
rametre, der driver denne udvikling. For 
det første er efterspørgslen efter elektri-
citet stigende, og den forventes at fort-
sætte som følge af elektrificeringen af en 
lang række områder. For det andet er 
vedvarende energi blevet ekstremt kon-
kurrencedygtig på pris, og solenergi er 
ifølge Lazards "Levelized Cost of Energy 
Analysis" nu en af de billigste energikilder. 
For det tredje øger det voksende fokus 
fra politisk side og de statslige genopret-
ningspakker væksten i sektoren for grøn 
energi. Værd at bemærke er især EU-
Kommissionens økonomiske genopret-
ningspakke, hvor Ursula von der Leyen 
har meddelt, at 37 % af den nye genopret-
ningsfond vil blive øremærket til klimain-
vesteringer, svarende til ca. DKK 5.588 
mia. Genopretningspakken skal afbøde 
pandemiens økonomiske og sociale kon-
sekvenser og gøre de europæiske økono-
mier og samfund mere bæredygtige samt 
reducere mængden af CO2 gennem 
grønne investeringer. For det fjerde sæt-
ter investorer og investeringsselskaber 
højere standarder end de formelle krav og 
kræver, at virksomheder, som de investe-
rer i, deltager aktivt i den grønne omstil-
ling. Det øgede fokus fra flere sider mulig-
gør i endnu større grad omstillingen til en 
grønnere fremtid.  

 

http://www.nordicsolar.eu


Side  10 Årsrapport 2020 Kapitel  01  

På lang sigt: 
Ved udgangen af 2019 udgjorde solcelle-
anlæg 11 % af den globale installerede ka-
pacitet, svarende til 830 GW. Leveringen 
af solenergi forventes af Det Internatio-
nale Energiagentur (IEA) at stige til at ud-
gøre mere end 38 % af verdens installe-
rede energikapacitet, med ca. 7.750 GW i 
2050 og en tidobling, svarende til en kon-
stant årlig vækst på 8 %, hvilket er højere 
end for alle andre energikilder.  
 
Disse gunstige vækstscenarier på kort, 
mellemlang og lang sigt forstærker sekto-
ren for vedvarende energi, da mange virk-
somheder ser mulighed for at få del i væk-
sten, og leverandører af konventionelle 
energikilder skifter til grønnere alternati-
ver. Vi glæder os over ændringen i det 
konkurrencemæssige landskab, som vil 
gøre det muligt for verden at leve op til 
Parisaftalen inden 2030. Nordic Solar Glo-
bal ser fortsat vækstmuligheder og ren-
table investeringsprojekter og med vores 
erfarne team er vi sikre på, at vi vil nå vo-
res fremtidige ambitioner om vækst og 
afkast.  
 
Regulering og højere standarder. 
Markedsudviklingen i 2020 viser en klar 
tendens: Gennemsigtighed. Ikke alene er 
der en ny forordning på vej fra EU med 
flere krav om gennemsigtighed og klare 
standarder for bæredygtighed, men en ny 
generation af investorer stiller også krav 
om gennemsigtige standarder for bære-
dygtighed i egne virksomheder, hos for-
retningsforbindelser og deres investerin-
ger.  

Derudover er der et nyt klassifikationssy-
stem på vej i EU, som skal give virksom-
heder og investorer en fælles ramme for 
at identificere, i hvilket omfang økonomi-
ske aktiviteter kan betragtes som miljø-
mæssigt bæredygtige – kaldet en takso-
nomi. 
 
Ud over det lovgivningsmæssige pres ser 
vi en stigende efterspørgsel fra en ny ge-
neration af investorer, virksomheder og 

organisationer, der kræver, at virksomhe-
der er langt mere ambitiøse, når de rap-
porterer om og udvikler initiativer inden 
for bæredygtighed. Mange store og inter-
nationale virksomheder er begyndt at 
indtage en langt mere proaktiv tilgang til 
bæredygtighed og har opstillet mere 
gennemsigtige og strenge bæredygtig-
hedsmål og -standarder for sig selv, men 
også for deres partnere og leverandører. 

Da solenergi er den billigste nye energi-
kilde i det meste af verden, og bæredyg-
tighed står øverst på den globale dagsor-
den, forventer vi fortsat stærk vækst i sol-
energiindustrien. Nordic Solar Global vil 
fortsat handle ansvarligt i forhold til inve-
steringer og klima og planlægge vores 
vækst baseret på en fokuseret og gen-
nemsigtig forretningsmodel i 
solenergiindustrien. 
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MARKET &  FINANCIAL RISK  

MARKEDSRISIKO 
Den europæiske sektor for vedvarende 
energi undergår en stor forandring. Da 
landene nu er gået over til konkurrence-
baserede auktioner i forbindelse med 
projekter for vedvarende energi, spiller 
subsidier  en stadig mindre rolle med hen-
syn til at fremme udbredelsen af vedva-
rende energi. Netparitet er en realitet i 
mange lande, og den støttefri udvikling er 
den nye norm. 
 
For ejeren af en solcellepark afhænger 
markedsrisikoen af, i hvor høj grad ind-
tægterne er baseret på subsidier eller salg 
af strøm på elektricitetsmarkedet. Med 
salg af elektricitet på engrosmarkedet, 
der i stigende grad bliver den vigtigste 
indtægtskilde, er prisudviklingen en væ-
sentlig faktor for et solcelleprojekts frem-
tidige afkast.  
 
Energimarkedet er typisk regionalt eller 
landespecifikt, og udviklingen afhænger 
af antagelser med hensyn til udviklingen i 
udbud og kapacitet samt forventninger 
om forbrug. I Global gør vi en stor indsats 
for at forstå den forventede udvikling og 
drivkræfterne på de enkelte elmarkeder i 
de lande, vi driver forretning i, og bruger 
analyser fra specialiserede rådgivere på 
de forskellige markeder.  
 
Efterspørgslen efter energi vokser på alle 
udviklede markeder. Denne vækst kombi-
neret med en forventning om højere CO2-
priser i Europa skaber forventning om hø-
jere elpriser på nogle markeder.  
 

Forsyningsudviklingen på de regionale 
energimarkeder er forskellig, men gene-
relt er der en forventning om en kraftig 
stigning i andelen af sol- og vindenergi i 
produktionsmikset. 
 
Endelig er den forventede udvikling in-
denfor lagring af strøm vigtig. Det er en 
generel formodning, at udgifterne til lag-
ring vil blive reduceret, og den installe-
rede lagerkapacitet forventes at stige 
hurtigt. 
 
I 2020 blev elmarkedet og elpriserne på-
virket af en række faktorer, der pressede 
priserne. COVID-19 og den faldende øko-
nomiske aktivitet reducerede efter-
spørgslen på elektricitet, hvilket sammen 
med faldende olie- og gaspriser satte el-
priserne under pres. Den langsigtede ef-
fekt af denne udvikling kender vi ikke, 
men i mange prognoser ses på kort sigt 
en nedgang i de forventede elpriser, mens 
der på lang sigt kun forventes en lille ge-
nerel nedgang i elpriserne. De forventede 
ændringer varierer fra marked til marked.  
 
Andelen af nye solcelleprojekter med 
subsidier er generelt faldende, men for 
Global er den nuværende driftsportefølje 
begrænset til Polen, og et af de nye pro-
jekter under opførelse er også i Polen. De 
polske projekter har 15 års statsgarante-
ret elpris, og efterfølgende sælges elektri-
citeten på engrosmarkedet. Risikoen ved 
projekter, der er baseret på en subsidieret 
elpris, er forbundet med risikoen for en 
fjernelse eller reduktion af subsidierne 
med tilbagevirkende kraft.  
 

Global ser en begrænset risiko i forhold til 
subsidierne på det polske marked. Det er 
der to grunde til. For det første er subsi-
diesystemet blevet gennemført som en 
auktionsproces, der sikrer det lavest mu-
lige subsidieniveau. Dette indebærer, at 
subsidiebyrden på solenergi i det polske 
samfund er relativt lav. For det andet er 
elprisen steget betydeligt i Polen, og for-
ventningen er, at elprisen vil stige yderli-
gere i de kommende år. Det betyder, at 
forskellen mellem subsidieniveauet og 
den faktiske elpris på engrosmarkedet er 
faldende. Virkningen af en subsidieæn-
dring med tilbagevirkende kraft er der-
med aftagende.  
 
Udover Globals polske portefølje hjælper 
byggeprojekterne i Portugal og Spanien 
med at diversificere porteføljen og mini-
mere afhængigheden af den polske mar-
kedsudvikling og subsidier. Selskabets 
projekter i Portugal og Spanien gennem-
føres uden salg til spotpriser  og uden sub-
sidier. I begge lande forhandles der om en 
tiårig elhandelsaftale (PPA), der vil sikre 
størstedelen af indtægterne i de første ti 
år af solcelleparkernes 30-årige business 
case.  
 
Generelt forventer Global i de kommende 
år at opbygge en portefølje på 100-200 
MWp på hver af sine første fem markeder, 
hvilket vil sikre en diversificeret portefølje 
med indtægter, der hovedsageligt er ba-
seret på salg af elektricitet på engrosmar-
kedet. Afhængigheden af udviklingen af 
elpriserne vil blive reduceret gennem 
etablering af elhandelsaftaler.  

Global overvåger nøje markedsudviklin-
gen. 
Andre markedsrisici omfatter generelle 
skatteændringer i de enkelte lande samt 
ændringer i reguleringen af elforsynings-
markedet eller ændringer i tariffer og in-
direkte skatter. 
 
FINANSIEL RISIKO 
Globals strategi om at købe projektret-
tigheder, håndtere byggeriet og finan-
siere solcelleparker indebærer en vis øko-
nomisk risiko. 
 
I den indledende fase, når et projekt er 
købt, indtil byggeriet er afsluttet, og pro-
jektfinansieringen er på plads, vil ændrin-
ger i valutakursen og/eller renteniveauet 
påvirke projektets budgetterede afkast 
og dermed projektværdien.  
 
Når en solcellepark tages i brug, og finan-
sieringen er på plads, reduceres den fi-
nansielle risiko, da de fleste af solcellepar-
kernes lån typisk er baseret på uopsige-
lige fastforrentede lån uden krav om sik-
kerhedsstillelse fra låntageren. Det bety-
der, at der er en forventet højere finansiel 
risiko de første 12-18 måneder af et solcel-
leprojekt, og at en ændring i disse para-
metre i høj grad vil blive afspejlet i udvik-
lingen af projektets værdi i denne peri-
ode.  
 
Værdiansættelsen af solcelleparker og af-
kastet på nye investeringer er generelt 
forbundet med en vis finansiel risiko. Hvis 
renten stiger eller falder, vil det alterna-
tive markedsafkast ændre sig, hvilket for 
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ventes at påvirke værdiansættelsen af 
både eksisterende solcelleparker og det 
forventede afkast på nye investeringer til 
porteføljen. En anden faktor, der kan på-
virke værdiansættelsen af en solcellepark, 
er den stigende accept af solenergi som 
et investeringsaktiv. Det faktum, at flere 
investorer er begyndt at se solenergi som 
en attraktiv investeringsmulighed, har 
øget efterspørgslen efter solcelleparker, 
hvilket indebærer stigende priser og la-
vere afkast. Det har selskabet også ople-
vet det seneste år på markedet.   
 
Valutakurser udgør en anden finansiel ri-
siko i forhold til Nordic Solar Globals por-
tefølje. I dag er 67% af Globals kapital in-
vesteret i Polen og dermed i den polske 
zloty (PLN), men valutakurseksponerin-
gen udlignes til en vis grad af lån i lokal 
valuta. 
 
Da provenuet af gældsfinansieringen in-
vesteres i andre lande og valutaer (for-
venteligt oftest i EUR), reduceres valuta-
kurseksponeringen derfor til den reste-
rende egenkapitaldel af den polske inve-
stering. Global har således en valutarisiko 
i forbindelse med fremtidige udbytter, 
der betales i PLN i løbet af projektets le-
vetid. På dette grundlag påvirkes afkastet 
af investeringerne af potentielle udsving i 
PLN-kurserne og senere potentielt af an-
dre valutaer. 
 
På flere solenergiprojekter indgås der el-
handelsaftaler for at fastlåse langsigtede 
priser og stabile udbytter. De store ener-
giaftagere ønsker at håndtere fremtidig 
risiko for udsving omkring både elpriser 

og bæredygtighedsmål. Energiproducen-
ter som Nordic Solar Global ønsker der-
imod at sikre billig finansiering, hvilket 
ofte omfatter sikring af stabile penge-
strømme gennem en elhandelsaftale i en 
del af låneperioden. Da solenergimarke-
det i høj grad er blevet subsidiefrit, er der 
kommet et boom i elhandelsaftalerne i 
Europa. Global har endnu ikke indgået 
langsigtede elhandelsaftaler men forven-
ter at gøre det i nær fremtid for projek-
terne i Portugal og Spanien. Global vil 
derefter påtage sig en finansiel risiko i for-
hold til den finansielle styrke af en mod-
part til en elhandelsaftale, og en sådan 
modpartsrisiko vil derfor skulle evalueres 
grundigt. 
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UDVIKLING I 2020 
Året 2020 var generelt præget af stærk 
vækst både i form af kapitaltilstrømning 
og nye investeringer. Året startede med 
en vis usikkerhed om, hvad virkningerne 
af COVID-19 ville være. Det stod imidler-
tid hurtigt klart, at Globals daglige drift af 
solcelleparker ikke ville blive påvirket væ-
sentligt. Det var stadig muligt at vedlige-
holde solcelleparkerne, og produktionen 
målt i kWh var tilfredsstillende. Omsæt-
ningen lå også over budgettet, da al om-
sætning fra den operationelle portefølje i 
Polen er sikret af statsgaranterede faste 
priser i 15 år. Faldende elpriser i 2020 på-
virkede derfor ikke omsætningen.  
 
Det gik også godt med at rejse kapital til 
nye investeringer til trods for den umid-
delbare afmatning under den første CO-
VID-19-nedlukning i marts. Kapitalen blev 
gennem to kapitalforhøjelser i april og de-
cember forhøjet med DKK 250,8 mio. sva-
rende til en stigning på mere end 150 % 
baseret på årets egenkapitalværdi.  Der-
udover blev der i 2020 modtaget yderli-
gere kapitaltilstrømning fra nye investo-
rer, som er klar til nye investeringer i 2021. 
 
Bankfinansieringen af den første porte-
følje på 30 MWp i Polen blev modtaget i 
juli 2020, og rentesatsen blev bedre end 
forventet. Som følge af den lave rente 
blev det besluttet at sikre den fulde ren-
teeksponering i den 14-årige låneperiode. 
Finansieringen blev sammen med ny ka-
pital anvendt til de nye investeringer, der 
blev gennemført i efteråret 2020. 
 

På investeringssiden blev der gjort store 
fremskridt både med hensyn til opkøb af 
byggemodnede projektrettigheder og 
projektrettigheder, der skal udvikles i 
samarbejde med en partner (såkaldt "co-
development"). I foråret 2020 opkøbte 
selskabet en portefølje mere i Polen (den 
anden), bestående af projektrettigheder 
til 38,3 MWp, og i Portugal blev der købt 
projektrettigheder til en solcellepark på 
48,5 MWp. Forhandlingerne om bygge-
riet blev afsluttet for begge projekter, og 
opførelsen af den anden polske portefølje 
startede i fjerde kvartal 2020. Det portu-
gisiske projekt startede byggeriet i be-
gyndelsen af 2021. I Spanien blev projekt-
rettighederne til et 50 MWp-projekt op-
købt i december 2020. Projektet forven-
tes at være byggemodnet i efteråret 2021. 
 
Derudover opkøbte selskabet i 2020 pro-
jektrettigheder, der skal udvikles i samar-
bejde med en partner. Sådanne projekt-
rettigheder er kendetegnet ved at om-
fatte projekter, der er sikret, og hvor ud-
viklingen håndteres af en lokal partner, 
men overvåges af selskabet. Selskabet er 
sikret eksklusivitet på projekterne, men 
størstedelen af projektrettighederne be-
tales ikke, før projekterne på et senere 
tidspunkt går ind i byggemodningsfasen. 
I 2020 købte selskabet co-development-
projektrettigheder for ca. 440 MWp i Ita-
lien og Grækenland med forventet byg-
gestart i 2022.  
 
Finansieringen af de nye aktiviteter blev 
påbegyndt for de byggemodne projekter, 
og i Polen forventes dette afsluttet i andet 
kvartal af 2021.  

Ligeledes er det portugisiske projekt, der 
efter planen bliver bygget i 2021, også i 
færd med at sikre sig langsigtet finansie-
ring. 
 
Årsregnskab for 2020 
I 2020 blev der indregnet en omsætning 
på DKK 14,8 mio. Omsætningen afspejler, 
at ikke alle 30 MWp var tilsluttet hele året, 
og at ikke alle solcelleparker modtog de 
faste tariffer for hele året. EBITDA var 
som ventet DKK -0,9 mio. for året. Årets 
resultat før skat var som forventet nega-
tivt og udgjorde DKK -8,1 mio., mens re-
sultat efter skat udgjorde DKK -7,7 mio. 
Det fremførte skattemæssige underskud i 
det polske datterselskab er indregnet 
som et skatteaktiv, hvilket afspejler, at det 
forventes anvendt på kort sigt. Under-
skuddet for 2020 omfatter indregnede 
udgifter til warrants til ledelsen i forbin-
delse med værdiskabelsen på DKK 5,0 
mio. for Global og udgifter på DKK 1,5 
mio. hvoraf en del vedrører indhentning 
af tilladelse til etablering af den alterna-
tive investeringsfond.  
 
Der foreslås ingen udbyttebetaling for 
2020, da pengestrømme fra driftsaktivi-
tet lå på et uvæsentligt niveau. Globals 
pengestrømme forventes at ligge lavt de 
første år, da høj vækst og dermed en stort 
antal projekter under opførelse reducerer 
pengestrømme pr. aktie fra projekter i 
drift.  
 
 

Udvikling siden udgangen af 2020 
Siden udgangen af 2020 har Global ikke 
gennemført køb af yderligere projektret-
tigheder. I marts 2021 har selskabet for-
højet sin kapital med yderligere DKK 59 
mio. til finansiering af byggeriet i Portugal 
og Polen. Finansieringen af det portugisi-
ske projekt er blevet underskrevet og for-
ventes gennemført i andet kvartal 2021. 
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Forventning til 2021 
Der forventes yderligere vækst i 2021 
gennem opkøb af nye byggemodnede 
solcelleprojekter, og selskabets mål er at 
nå en kapacitet på 117 MWp i drift, 50-100 
MWp under opførelse og eneret til en 
pipeline af projekter under opførelse eller 
byggemodnede med en kapacitet på i alt 
750 MWp. Det svarer til en vækst på næ-
sten 400 % i driftsaktiver og en pipeline, 
der vil mere end femdoble porteføljen in-
den for de næste tre år. Opfyldelsen af 
dette mål vil kræve tilstrømning af ny ka-
pital samt et par nye opkøb ud over de 
allerede planlagte. 
 
Ud over at nå det ambitiøse vækstmål vil 
fokus for 2021 være på at styrke admini-
strationen yderligere og sikre stabil drift 
af de solcelleparker, der blev bygget i 
2020. 
 
Den operationelle polske portefølje for-
ventes at generere en omsætning på ca. 
DKK 31,5 mio. i 2021. 
 
De første to og et halvt år har investo-
rerne taget stærkt imod Globals investe-
ringsstrategi, og med et team, der har be-
vist, at det kan udføre, hvad det sætter sig 
for, ser 2021 ud til at være endnu et travlt 
år. Strategien med at opbygge en porte-
følje af solcelleparker i OECD-landene - 
solcelleparker bygget af Global - vil såle-
des blive videreført. 
 
Der forventes et afkast til aktionærerne 
på 8-12 % efter alle omkostninger i 2021. 
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Virksomheden 
Nordic Solar Global A/S er et dansk aktie-
selskab ejet af 198 primært danske inve-
storer. 
 
FORRETNINGSMODEL 
Global forretningsmodel består af at ud-
vikle og opbygge en betydelig portefølje 
af solcelleparker gennem egen udvikling 
og opførelse. Global køber projektret-
tigheder og tager projekterne hele vejen 
fra udvikling til operationelle og finansie-
rede solcelleparker.   
 
Kort sagt rejser selskabet kapital fra inve-
storer, investerer i, opfører og driver sol-
celleanlæg.  
 
Kapitalforhøjelse 
Nordic Solar Global rejser løbende kapital 
til nye investeringer. Kapital fremskaffes 
gennem tilsagn fra investorer, der træk-
kes, når investeringerne realiseres. På den 
måde undgår Global perioder med over-
kapitalisering, der ellers ville udvande af-
kastet til aktionærerne. Kapitalforhøjelsen 
sker i form af lånetilsagn, der, når de træk-
kes, tilbydes omregnet til aktier til den 
månedlige aktiekurs.  

Låneprogrammet er opdelt i på hinanden 
følgende trancher og danner en venteli-
ste, hvor investorer i de første trancher 
trækkes først.  
 
Der er udstedt i alt 12 trancher i dette lå-
neprogram til et samlet beløb på DKK 459 
mio. Tranche 1-10 er blevet trukket og 
brugt til opbygning af porteføljen.    
 
Tranche 11 og 12 på tilsammen DKK 59 
mio. er fuldtegnet og dermed klar til at 
blive brugt til nye investeringer. Der gives 
løbende nye tilsagn.  
 
Derudover yder finansielle institutioner, 
hvor det er relevant, finansiering i form af 
investeringer eller byggekreditter. Idet en 
solcellepark opføres og tilsluttes til nettet, 
indgås der som regel langsigtet projektfi-
nansiering med lokale banker på det indi-
viduelle marked.  
 
Investeringer 
Ved investering i projektrettigheder inve-
sterer Global i solcelleparker, hvor det 
samlede afkast efter opførelse og finan-
siering af projektet når op på mindst 8 % 
i afkast i det nuværende marked. Fondens 
afkastmål er i øjeblikket 8-12 % om året. 
Forventningerne til afkastet følger mar-
kedsudviklingen over årene, men afkast 
forbundet med at indgå i projekter i opfø-
relses- og finansieringsfasen er betydeligt 
højere end for investeringer i operatio-
nelle projekter, hvor finansieringen alle-
rede er på plads. Værdiskabelsesmodel-
len vil blive forklaret yderligere på de føl-
gende sider. 
 

Nordic Solar Global investerer i de tidlige 
faser af solcelleprojekter samt i bygge-
modnede projekter.  
 
Med Globals opkøb af projekter i et tidligt 
stadie, kommer vi endnu tættere på ud-
viklingsprocessen og værdiskabelsen. 
Med vores kompetencer inden for for-
handling af kontrakter, byggeledelse, ind-
køb, finansiering og forhandling af elhan-
delsaftaler (langsigtede aftaler om handel 
med elektricitet) kan vi tilføre processen 
endnu mere værdi. Der er forhandlinger i 
gang om køb af flere lignende projekter, 
hvor vi kan sikre fremtidige investerings-
muligheder og vækst i selskabet for en 
lille del af byggeomkostningerne. Disse 
opkøb er en del af selskabets strategi for 
at sikre en plan for fremtidige opførelser, 
så vi bedre kan planlægge ressourcer og 
kapitalbehov. 
 
Ved køb af projektrettigheder følges in-
vesteringspolitikken og retningslinjerne 
på side 27. Hver investering er baseret på 
en detaljeret business case, herunder 
pengestrøms- og følsomhedsanalyse af 
de vigtigste variabler. Endelig gennemfø-
res der en grundig due diligence-under-
søgelse på de juridiske, finansielle, skatte-
mæssige og tekniske områder for at be-
kræfte projektets gennemførlighed og 
fordele. 
 
Drift 
Administrationsselskabet (NSM) fungerer 
som daglig administrator af Global og på-
tager sig alle opgaver, herunder kapital-
rejsning, fremskaffelse af investeringer  

samt styring og drift af solcelleparker og 
holdingselskab. Dermed står Global ikke 
for aflønning af medarbejdere, og de om-
kostninger, der er forbundet med at gen-
nemføre investeringer, herunder due dili-
gence, er således transaktionsbaserede. 
På denne måde kan investeringerne fore-
tages direkte uden inddragelse af mel-
lemmænd.  
 
Alle investeringer og andre væsentlige 
transaktioner skal godkendes af bestyrel-
sen. Dette sikrer, at alle investeringer sker 
med det formål at sikre investorerne det 
højest mulige afkast med lave faste om-
kostninger og en moderat risiko.  
 
Alle kontrakter mellem NSM og Global er 
baseret på nuværende markedsvilkår og 
kan opsiges af begge parter inden for en 
rimelig opsigelsesperiode. Dette sikrer, at 
kontrollen med selskabet ligger hos akti-
onærerne, og det skaber en fleksibel og 
transparent omkostningsstruktur. 
 
Med udgangspunkt i et ønske om at skabe 
værdi og vækst for aktionærerne driver 
NSM Global baseret på disse nøglevær-
dier: Grundighed, åbenhed og ærlighed. 
NSM stræber efter at være en seriøs og 
troværdig samarbejdspartner for kunder, 
leverandører og medarbejdere. Nøgleord 
er åbenhed i arbejdsmetoder, ærlig kom-
munikation og respekt for medarbejder-
nes balance mellem arbejdsliv og privat-
liv.  
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Forretningsstruktur 
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AFKAST TIL AKTIONÆRERNE 
Nordic Solar Global realiserede et netto-
afkast på 10,1 % til aktionærerne i 2020 
som følge af en stigning i aktiekursen fra 
DKK 116,5 - DKK 128,3. Afkastet kommer 
primært fra værditilvækst ved opførelsen 
af den anden polske portefølje i kombina-
tion med en stigning i den operationelle 
portefølje i Polen fra 26 til 30 MWp.  

 
Siden april 2019 har Global foretaget må-
nedlige ureviderede dagsværdiberegnin-
ger af aktiekursen. Værdiansættelsen er 
baseret på de budgetterede penge-
strømme for hver solcellepark diskonteret 
til nutidsværdi med det anslåede mar-
kedsafkast for det enkelte projekt og 
land. Selskabet sigter mod at nå frem til 
en realistisk, men konservativ vurdering 
af solcelleparkernes budget og dermed af 
aktiernes værdi. Da løbende kapitalforhø-
jelser og potentielle tilbagesalg af aktier 
til selskabet er baseret på den månedligt 
beregnede aktiekurs, skal kursen afspejle 
dagsværdien af Globals egenkapital. Pri-
sen skal ikke kun være fair over for de ek-
sisterende aktionærer, hvis aktiepost ud-
vandes i forbindelse med eventuelle kapi-
talforhøjelser, men også for nye investo-
rer i Global.  

 
 

Udviklingen i aktiekursen siden selskabet 
blev etableret, kan ses til højre.  
 
I december 2020 steg aktiekursen på 
grundlag af en ny bestyrelsesgodkendt 
værdiansættelse af solcelleparkerne. 
Grundlaget for denne værdiansættelse 
var, at en vigtig milepæl var nået i den 
polske portefølje: byggekontrakten var 
færdigforhandlet, og opførelsen kunne gå 
i gang. Værdiansættelsen omfattede kun 
en tredjedel af den samlede værdiregule-
ring af et markedsbaseret afkast målt på 
IRR af et finansieret og operationelt pro-
jekt på det polske marked. Den reste-
rende værdiregulering vil blive foretaget 
gradvist, efterhånden som projektet op-
føres og finansieres. 
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Værdiansættelsesmodel 
Global investerer i projektrettigheder til 
solcelleparker (PV) og forvalter anlægs-
fasen samt sikrer langsigtet finansiering 
af aktivet. Efter at solcelleparken er taget 
i brug, er selskabet ansvarlig for parkens 
daglige drift og med langsigtet ejerskab 
for øje. Værdiskabelsesmodellen og vær-
dikæden er illustreret i figuren på side 21. 
 
Global går enten ind i projektet i udvik-
lingsfasen, eller når projektet er i bygge-
modningsfasen. Definitionen af et bygge-
modnet projekt kan variere afhængigt af 
omstændighederne. Alle tilladelser og 
alle projektgodkendelser er ikke nødven-
digvis på plads på købstidspunktet, men 
det bør være muligt at foretage en due 
diligence af projektrettighederne og be-
kræfte projekternes gennemførlighed in-
den for den forventede tidsramme, før in-
vesteringsbeslutningen træffes. Når Glo-
bal går ind i udviklingsfasen, er det i sam-
arbejde med en lokal partner, og målet er 
at sikre projektrettighederne på et tidligt 
stadie. Derfor udestår størstedelen af be-
talingen stadig, når projektet når bygge-
modningsfasen, hvor en fuldstændig due 
diligence-undersøgelse, der bekræfter 
projektets gennemførlighed, kan laves.  
 
Værdiskabelsen i Global i forhold til op-
køb af operationelle og finansierede sol-
celleprojekter er todelt. For det første, 
ved køb af et projekt i et tidligt stadie re-
duceres projektets købspris, hvilket resul-
terer i et højere samlet afkast af investe-
ringen. For det andet skaber det typisk 
også et højere afkast for projektet at for-
pligte sig til investeringen på basis af 

egenkapital alene og derefter indlede 
processen med at etablere den langsig-
tede lånefinansiering. Den forventede 
stigning i afkastet i disse to faser fremgår 
af figuren på side 21. Det anslås, at et af-
kast før finansiering på 6-8 % kan forhøjes 
til et afkast på 8-12 %, efter at projektet er 
blevet opført, finansieret og sat i drift. Af-
kastet på markedet er generelt under 
pres, men forskellen i afkastniveauet i 
hver fase er uændret. 
 
Udfordringen ved at gå tidligt ind i værdi-
kæden er, at risikoen naturligvis er højere 
end ved at komme ind senere. Samtidig er 
der brug for andre færdigheder for at 
håndtere de ekstra opgaver, der er ved at 
gå ind i projekter tidligere. Færdigheder 
inden for indkøb og byggeledelse skal 
være på plads ud over ekspertise inden 
for projektfinansiering. 
 
Risikoen ved at tage et solcelleanlæg fra 
opkøb gennem en projektfase, en bygge-
fase og frem til et kommercielt aktiv i drift 
mindskes gennem flere foranstaltninger. 
For det første ved at vælge erfarne part-
nere, finansierbare materialer og udstyr af 
høj kvalitet fra betroede leverandører og 
ved at sikre, at betalingerne følger en 
struktureret proces med betalingsdelmål. 
For det andet er en grundig komplet tek-
nisk, juridisk og finansiel due diligence 
kombineret med kontrakter, der indehol-
der tilstrækkelig sikkerhed og garantier, 
ligeledes et vigtigt element. 
 
Et eksempel på en struktureret proces 
med betalingsdelmål er illustreret i figu-
ren på side 26. Betalingerne følger typisk 

de leverancer og den værdiskabelse, der 
forventes af entreprenøren. Det betyder, 
at når fx moduler leveres, frigives en vis 
andel af kontraktsummen, og når paneler 
er installeret, frigives en anden del af be-
løbet. De sidste to betalingsdelmål frigi-
ves typisk, når det foreløbige acceptcer-
tifikat (PAC) er udstedt, og når det ende-
lige godkendelsescertifikat (FAC) udste-
des. PAC-testen er den første fulde test af 
PV-systemet efter nettilslutningen og be-
står af en test af systemernes funktionali-
tet og ydeevne i forhold til forventninger 
og budget. FAC-testen udføres typisk to 
år efter nettilslutning, og her testes det, 
om systemet over en toårig periode har 
fungeret som forventet. En uafhængig 
rådgivers kontrol af resultaterne af del-
målene sikrer, at betalingerne følger leve-
rancerne. 
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Følsomhedsanalyse 
Global bestræber sig på at sikre, at inve-
storerne altid får det højest mulige risiko-
vægtede afkast. Detaljerede beregninger 
af, hvordan de enkelte solcelleparkers 
budgetter bliver påvirket af ændringer i 
de vigtigste antagelser, er altid en del af 
investeringsprocessen. De vigtigste ele-
menter i denne følsomhedsanalyse er: 
• ÆÆnnddrriinnggeerr  ii  oommssæættnniinnggeenn..    

Kan fx skyldes lavere end forventet 
solindstråling. 

• DDeeggrraaddeerriinngg  aaff  ssoollppaanneelleerr..  
Højere grad af degradering end antaget 
sænker den forventede produktion. 

• IInnffllaattiioonn..    
Kan påvirke både udgifter, elpriser og 
subsidier, i det omfang disse er inflati-
onsreguleret.  

• ÆÆnnddrriinnggeerr  ii  eellpprriisseerrnnee..    
I det omfang solcelleparkens indtægter 
kommer fra enten subsidier eller salg af 
elektricitet på markedsvilkår. Der an-
vendes professionelle elprisprognoser, 
og følsomheden af forskellige scenarier 
evalueres. Hvis der indgås en elhandels-
aftale, evalueres ændringer i aftalens 
vilkår. 

• ÆÆnnddrriinnggeerr  ii  bbuuddggeetttteerreeddee  ddrriiffttssuuddggiiff--
tteerr.. 
Dækker uforudsete udgifter samt effek-
ten af omkostningsoptimering.  

• ÆÆnnddrriinnggeerr  ii  ddeenn  bbuuddggeetttteerreeddee  kkoosstt--
pprriiss  ffoorr  bbyyggggeerrii.. 

• ÆÆnnddrriinnggeerr  ii  ddee  vviiggttiiggssttee  ppaarraammeettrree  
ffoorr  ddee  ffoorrvveenntteeddee  ffiinnaannssiieerriinnggssvviillkkåårr..  
Generelt er afkastet på en solcellepark 
meget stabilt og påvirkes ikke med 
mere end +/- 1 %-point på de fleste pa-
rametre målt på IRR i tilfælde af en 

ændring på 5 % i hver enkelt variabel. I 
solindustriens udvikling fra, at omsæt-
ningen er baseret på subsidier til at 
være markedsbaserede ikke-støttede 
projekter, bliver især afhængigheden af 
elprisudviklingen og indgåede elhan-
delsaftaler imidlertid stadig vigtigere. 
Derfor indgår følsomhedsanalysen, i 
forhold til udviklingen i elpriserne, som 
et væsentligt element i investerings-
processen. 

 
Følsomhedsanalyse af Globals portefølje 
• Ændring i elpriser på +/- 5% vil 

øge/sænke værdien af porteføljen med 
5,7% og effekten på den interne rente 
vil være ±0,35%. 

• Ændring i driftsomkostninger på +/- 5% 
vil øge/sænke værdien af porteføljen 
med 2,0% og effekten på den interne 
rente vil være ±0,14%. 

• Ændring i produktionen på +/- 1% vil 
øge/sænke værdien af porteføljen med 
2,3% og effekten på den interne rente 
vil være ±0,15%. 
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DRIFT AF SOLCELLEPARKER 
Aktiviteterne i den polske portefølje har 
i 2020 været tilfredsstillende med kun 
få COVID-19-relaterede forsinkelser på 
højst 1-2 måneder ved nettilslutning af 
visse parker.  
 
NSM har et team af ingeniører, der fører 
tilsyn med de lokale partneres opfø-
relse, produktion, ledelse og vedlige-
holdelse af parkerne. NSM-teamet be-
søgte samtlige 32 parker, der var i drift 
i 2020.  
 
Daglig drift og vedligeholdelse af Glo-
bals solcelleparker håndteres af lokale 
partnere, der sikrer den højest mulige 
produktivitet baseret på vedligehol-
delse og overvågning af parkerne.  
 
Porteføljen indeholder i øjeblikket kun 
én gruppe af solcelleparker i drift i Po-
len. Driften af de polske solcelleparker 
varetages normalt af entreprenøren, 
indtil parkerne er blevet nettilsluttet og 
har bestået PAC-testen. Dermed er 
præstationsgarantierne i kontrakten 
sikret, og driften af parkerne varetages 
af den mest kyndige leverandør. Når 
det endelige godkendelsescertifikat er 
opnået (FAC-testen er typisk to år efter 
PAC-testen), kan solcelleparkerne nor-
malt frit skifte leverandør. Hvis driften 
gennemføres tilfredsstillende, er det 
ikke nødvendigvis ønskeligt at skifte le-
verandør.  
 
Indstrålingen var 2020 5% højere end 
forventet, og solcelleparkerne præste-

rede også bedre end forventet. Der har 
ikke været nogen forsikringssager i 2020.  
 
Solcelleparker 
Global ejer i øjeblikket 32 solcelleparker i 
drift og 39 under opførelse i Polen med en 
samlet produktionskapacitet på 68,9 
MWp.  
 
I 4. kvartal 2020 købte selskabet projekter 
og rettigheder, der omtrent svarer til af-
sluttede projekter med en samlet forventet 
balancesum på DKK 2.945 mio. Selskabet 
gennemførte købet af et portugisisk pro-
jekt på 48.5 MWp, hvor byggeriet startede 
i januar 2021. Desuden købte selskabet i 
december et 50 MWp-projekt i Spanien, 
hvis opførelse begynder senere i 2021. I 4. 
kvartal købte selskabet også optionsretten 
til at udvikle og opføre to store solenergi-
projekter i Italien (i alt 170 MWp) samt en 
portefølje af projekter på 240 MWp i Græ-
kenland. Global vil udvikle projekterne i Ita-
lien og Grækenland i samarbejde med en 
lokal udvikler, og selve opførelsen forven-
tes påbegyndt i 2022. 
 
Portføljeoverblik 
Investeret kapital fordeler sig således: 
67,3 % i Polen 
27,4 % i Portugal 
3,3 % i Italien 
1,4 % i Grækenland 
0,6 % i Spanien 
 
Alle projekter er jordbaseret. 
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Eksempel på milepæle i byggefasen 
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LEDELSE 
Nordic Solar Global er en alternativ inve-
steringsfond, som varetages af forvalte-
ren af den alternative investeringsfond 
(FAIF'en), Nordic Solar Management A/S. 
Administrationsselskabet reguleres af Fi-
nanstilsynet og følger FAIF-loven. 
 
Nordic Solar Globals bestyrelse sikrer og 
kontrollerer, at administrationsselskabet 
følger selskabets investeringspolitik. Ud 
over den almindelige rapportering om 
drift og investeringer modtager bestyrel-
sen kvartalsvis rapportering om compli-
ance og risikostyring fra administrations-
selskabet.  
 
Investeringsstrategi og -politik 
Globals vækst og værdiskabelse er base-
ret på følgende investeringspolitik og -
strategi: 
 
Der investeres kun i projektrettigheder til 
opførelse af solcelleparker, der er bygge-
modnede (ready-to-build), eller som for-
ventes at blive det. Ved erhvervelse af 
projektrettigheder søges følgende inve-
steringskarakteristika:  
 
• Efter finansiering og nettilslutning for-

ventes projektet i det nuværende mar-
ked at give et afkast på over 8 %, målt 
ved den interne rente (IRR). De forven-
tede afkast kan indbefatte risici, så som 
etablering af en elhandelsaftale, frem-
skaffelse af langsigtet finansiering og 
dertilhørende vilkår, realisering af den 
forventede omkostningsstruktur for 
projektet og risikoen ved selve bygge-
riet. 

• Der foretages investeringer inden for 
OECD-landenes geografiske område 
med en ambition om at have mindst 50 
% af porteføljen placeret i Europa, og 
højst 50 % i resten af OECD. Der kan fo-
retages investeringer i lande uden for 
OECD, hvis bestyrelsen vurderer, at et 
bestemt lands økonomi og politik er ba-
seret på markedsøkonomi og demo-
krati.  

• Målet er, at højst 33 % af de samlede inve-
steringer foretages i ét land. 

• Investeringer i andre valutaer end  EUR el-
ler DKK overstiger ikke 33 % af porteføljen. 
Samtidig skal mindst 40 % af alle investe-
ringer være denomineret i enten EUR eller 
DKK. 

• Koncernens samlede egenkapital (eksklu-
sive effekten af sikringsinstrumenter) og 
investorlån udgør mindst 20 % af den sam-
lede balance efter finansiering af alle pro-
jekter, inklusive gæld på holdingniveau. 

• Størstedelen af koncernens finansiering 
(mindst 50 %) skal være til en fast rente. 

• Der kan foretages rentesikring med fast-
forrentede lån eller en kombination af vari-
abelt forrentede lån og renteswap (eller til-
svarende instrumenter), der svarer til lånet 
med variabel rente. 

 
Investeringspolitikken for den geografi-
ske fordeling af investeringer og valuta-
kurseksponering forventes ikke at være 
opfyldt, før selskabet har foretaget 
mindst fem investeringer. 
 
Risikostyring 
Selskabets risikostyring håndteres af ad-
ministrationsselskabet. Risikostyrings-
funktionen er en selvstændig funktion, 

som refererer direkte til administrations-
selskabets bestyrelse. 
 
Porteføljens udvikling følges nøje, og før 
der træffes en investeringsbeslutning, 
kontrolleres de definerede risikoområder 
og investeringspolitikken. Administrati-
onsselskabets risikostyringsfunktion rap-
porterer kvartalsvist til både administrati-
onsselskabets og Nordic Solar Globals 
bestyrelse. 
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Christian har en solid finansiel baggrund. Han er uddannet aktuar fra Københavns Universitet 
og har haft en lang karriere inden for forsikrings- og pensionsbranchen. Han har været ansat i 
Topdanmark siden 1996-2018, fra 1998 som administrerende direktør for Topdanmark Life 
Insurance, og i perioden 2009-2018 var han CEO for Topdanmark.  
 
Christian fokuserer nu på bestyrelsesposter og har indtil 2021 været bestyrelsesmedlem i 
Danske Bank A/S. Christian er i dag bestyrelsesmedlem i Royal Unibrew A/S og Ambu A/S 
samt bestyrelsesformand i Nordic Solar Energy A/S og Nordic Solar Global A/S. 
 
Christian er investor i begge Nordic Solar-selskaber. 

Marinus har over 20 års erfaring fra solenergiindustrien, fx fra Shell Solar, og er grundlægger 
af og direktør for Onestone Solar Holding BV i Holland samt administrerende direktør for Libra 
Cleantech Projects BV.  Ud over at have dybdegående viden om solcelleproduktion og salg 
har Marinus også en Master of Business fra University of Groningen. 
 
Marinus er medstifter af Nordic Solar Energy A/S i 2010 og medejer af administrations-
selskabet Nordic Solar Management, som står for den daglige drift af Nordic Solar Energy A/S 
og Nordic Solar Global A/S. 
 
Marinus er også næstformand for bestyrelsen i Nordic Solar Energy A/S samt Nordic Solar 
Global A/S. 
 
Marinus er investor i begge Nordic Solar-selskaber. 

Christian Sagild 
Bestyrelsesformand 
 

Marinus Boogert 
Næstformand 
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Per er civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet, og i 1981 grundlagde han Thrane & Thrane 
med sin bror. Per var administrerende direktør for Thrane & Thrane, der blev børsnoteret på 
NASDAQ, OMX i 2001. Virksomheden er verdensførende inden for satellitkommunikationsudstyr 
og har 600 medarbejdere og en omsætning på EUR 161 mio. 
 
Per har bestyrelsesposter i bl.a. BB Electronics A/S, Nordic Solar Global A/S, Nordic Solar Energy 
A/S, og han er bestyrelsesformand i Gentofte Kommunes Havne.  
 
Per var blandt de første investorer i Nordic Solar Energy A/S og Nordic Solar GLobal A/S. 

Iben er advokat fra Københavns Universitet med møderet for landsretten og desuden medlem 
af Advokatnævnet. Iben har været ekstern lektor, lektor og eksaminator ved Københavns 
Universitet og Advokatnævnet. 
 
Ud over at være stifter af Byggesocietets Solenergiudvalg og advokat for virksomheder i 
solcelleindustrien har Iben også grundlagt Winsløw Advokatfirma i København med ekspertise 
inden for ejendomshandel, erhvervsleasing og ejendomsudvikling. Iben er investor i Nordic Solar 
Global A/S. 
 
Iben er formand for bestyrelsen i Zeso Arkitekter A/S, Zeso Alliance A/S, Winsløw Advokat- 
partnerselskab og Winlaw Advokatanpartselskab, og hun er bestyrelsesmedlem i Core Bolig VI, 
WindSpace A/S, Nordic Solar Global A/S og Nordic Solar Energy A/S.  

Per Thrane 
Bestyrelsesmedlem 
 

Iben Mai Winsløw 
Bestyrelsesmedlem 
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Frank er Bankuddannet og Exam. Erhvervsassurandør fra Academy of Insurance (FOAK, ni-
veau 5, HD). Frank er CEO og medejer af IQ Energy Nordic. IQ Energy Nordic leverer "Energy 
Management Systems" til virksomheder i hele Norden. 
 
Frank har arbejdet 14 år i rekrutteringsbranchen, blandt andet som CEO i Institut for Karriere-
udvikling, som Direktør og seniorpartner i Signium International, samt som Nordisk Direktør 
for Stepstone. Frank var tidligere ansat i den finansielle sektor i forskellige lederstillinger og 
har været bestyrelsesmedlem, herunder bestyrelsesformand, i flere danske organisationer og 
virksomheder. 
 
I dag er Frank bestyrelsesmedlem i Nordic Solar Global A/S og Nordic Solar Energy A/S og 
han er medlem af VL-gruppe 10 i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL). 
 
Frank er investor i Nordic Solar Energy A/S.. 

Nikolaj har mere end 20 års erfaring med investering og med virksomhedsledelse og -drift i 
kraft af sit arbejde for AT Kearney, IC Companys, VELUX Gruppen og SR Private Brands. 
 
Nikolaj har en kandidatgrad i økonomi fra Københavns Universitet og har i de sidste 16 år for-
valtet investeringsselskaber. I 2010 grundlagde Nikolaj Nordic Solar Energy, og i dag ejer han 
størstedelen af Nordic Solar Management A/S. Nikolaj er ansvarlig for den daglige drift og 
ledelse af Nordic Solar Energy A/S, Nordic Solar Global A/S og administrationsselskabet. 
 
Nikolaj er tidligere bestyrelsesmedlem i Semler Gruppen, Dulong Fine Jewelry A/S og Unid-
rain, og har tidligere været bestyrelsesformand for Nørrebro Bryghus og Ticket to Heaven.  
 
Nikolaj er investor i Nordic Solar Energy A/S og Nordic Solar Global A/S. 

Nikolaj Holtet Hoff 
CEO 
 

Frank Schyberg 
Bestyrelsesmedlem 
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KONSOLIDERET 
RESULTATOPGØRELSE 
Alle beløb er i TDKK 

 
 

 
 

 
 

KONSOLIDERET OPGØRELSE 
AF TOTALINDKOMST 
Alle beløb er i TDKK 

 
 
 
  

Koncernregnskab 

   2020   2018/19 

          

Nettoomsætning 
 

14.811   0 

Direkte omkostninger   -4.008   -827 

Andre driftsindtægter   2.041   164 

Andre eksterne omkostninger   -13.492   -5.088 

Bruttoresultat   -648   -5.751 

Personaleomkostninger 
 

-298   -395 

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)   -946   -6.146 

Af- og nedskrivninger   -3.666   -179 

Resultat af primær drift (EBIT)   -4.612   -6.325 

Finansielle indtægter   1.624   37 

Finansielle omkostninger 
 

-5.133   -179 

Resultat før skat   -8.121   -6.467 

Skat af årets resultat 
 

455   1.192 

ÅRETS RESULTAT   -7.666   -5.275 

 

   2020   2018/19 

          

ÅRETS RESULTAT   -7.666   -5.275 

Bevægelser, der er eller efterfølgende kan 
blive omklassificeret til resultatopgørelsen         

Valutakursreguleringer ved omregning i dat-
terselskaber (netto)   -9.444   976 

Regulering af sikringsinstrumenter til dags-
værdi   -622   0 

Skat af anden totalindkomst   47   0 

Anden totalindkomst for året   -10.019   976 

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR ÅRET   -17.685   -4.299 
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KONSOLIDERET BALANCE 
Alle beløb er i TDKK 

 
 

 
Alle beløb er i TDKK 

 
 

   2020   2019 

AKTIVER         

Materielle anlægsaktiver 
 

191.167   15.347 

Solcelleparker under opførelse 
 

172.505   126.710 

Udskudt skatteaktiv 
 

1.671   1.192 

Langfristede aktiver   365.343   143.249 

Tilgodehavender fra salg 
 

1.736   0 

Andre tilgodehavender 
 

40.955   25.963 

Periodeafgrænsningsposter   14.002   2.562 

Likvider   238.534   1.401 

Kortfristede aktiver   295.227   29.926 

AKTIVER I ALT   660.570   173.175 

 

   2020   2019 

PASSIVER         

Selskabskapital 
 

85.579   34.426 

Reserve for valutakursregulering   -8.468   976 

Reserve for reguleringer af sikrings- 
instrumenter   -575   0 

Overført resultat   294.133   100.888 

Egenkapital     370.669   136.290 

Lån 
 

153.135   15.973 

Hensatte forpligtelser 
 

24.704   5.490 

Anden gæld   574   0 

Langfristede forpligtelser   178.413   21.463 

Lån 
 

8.091   13.142 

Leverandør af varer og tjenesteydelser     28.280   1.304 

Anden gæld   75.117   976 

Kortfristede forpligtelser   111.488   15.422 

Gældsforpligtelser i alt   289.901   36.885 

PASSIVER I ALT   660.570   173.175 
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KONSOLIDERET EGENKAPITALOPGØRELSE 
Alle beløb er i TDKK 

 
 

  

 

Selskabs- 
kapital 

  Reserve for 
valutakursre-

gulering 

  Overkurs   Reserve for 
reguleringer 
af sikringsin-
strumenter 

  Overført  
resultat   

  Egenkapital 

                          

KONTANTBETALING VED STIFTELSE AF SELSKAB DEN  
4. SEPTEMBER 2018 

 
402   0   1.200   0   0   1.602 

Årets resultat   0   0   0   0   -5.275   -5.275 

Overførsel af overkurs   0   0   -1.200   0   1.200   0 

Valutakursreguleringer vedrørende datterselskaber   0   976   0   0   0   976 

Totalindkomstopgørelse for året   0   976   -1.200   0   -4.075   -4.299 

Kapitalforhøjelser, inklusive omkostninger 
 

34.024   0   0   0   102.147   136.171 

Regulering af aktiebaseret vederlæggelse   0   0   0   0   2.816   2.816 

Transaktioner med ejere i deres egenskab af ejere   34.024   0   0   0  104.963   138.987 

EGENKAPITAL 31 DECEMBER 2019   34.426   976   0   0  100.888   136.290 

Årets resultat   0   0   0   0   -7.666   -7.666 

Valutakursreguleringer vedrørende datterselskaber    0   -9.444   0   0   0   -9.444 

Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi   0   0   0   -622   0   -622 

Skat af anden totalindkomst   0   0   0   47   0   47 

Totalindkomstopgørelse for året   0   -9.444   0   -575   -7.666   -17.685 

Kapitalforhøjelser, inklusive omkostninger 
 

51.153   0   0   0   195.943   247.096 

Regulering af aktiebaseret vederlæggelse    0   0    0   0   4.968   4.968 

Transaktioner med ejere i deres egenskab af ejere   51.153   0   0   0   200.911   252.064 

EGENKAPITAL 31 DECEMBER 2020   85.579   -8.468   0   -575   294.133   370.669 
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KONSOLIDERET PENGESTRØMSOPGØRELSE 
Alle beløb er i TDKK 

 
 
 

   2020   2018/19 

          

Resultat af primær drift (EBIT)   -4.612   -6.325 

Af- og nedskrivninger   3.666   179 

Aktiebaseret vederlæggelse   4.968   2.816 

Ændringer i arbejdskapital 
 

20.415  -25.020 

Pengestrømme fra ordinære aktiviteter   24.437   -28.350 

Finansielle indtægter modtaget   216   37 

Finansielle omkostninger betalt   -3.517   -179 

Pengestrømme fra driftsaktiviteter   21.136   -28.492 

Investeringer i solcelleparker under opførelse   -58.758   -114.618 

Investeringer i solcelleparker   -56.648  -5.655 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter   -115.406   -120.273 

Optagelse af lån 
 

354.553   150.589 

Tilbagebetaling af lån   -18.372   0 

Tilbagebetaling på leasinggæld   -1.147   -665 

Omkostninger ved kapitalforhøjelser   -3.718   242 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter   331.316   150.166 

          

Årets nettopengestrøm   237.046   1.401 

Likvider ved årets begyndelse   1.401   0 

Valutakursregulering   87   0 

LIKVIDER VED ÅRETS SLUTNING*   238.534   1.401 

          

*Likvider ved årets slutning inkluderer TDKK 9.200, som er bundne likvider.         
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Juridisk koncernstruktur 
 

Side  40 Årsrapport 2020 Kapitel  03  Kapitel  03 www.nordicsolar.eu Side  41   
 

 

 

 

 

 

 

  

Selskabsoplysinger 
Nordic Solar Global A/S 
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Christian Sagild, Chairman 
Marinus Boogert, Deputy Chairman 
Per Thrane 
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Frank Schyberg 

 
DIREKTION 
Nikolaj Holtet Hoff, Managing Director  
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Ledelses-
påtegning 
Direktionen og bestyrelsen har behandlet 
og godkendt årsrapporten for Nordic So-
lar Global A/S for regnskabsåret  
1. januar 2020 - 31. december 2020.  
 
Årsrapporten for koncernen er udarbej-
det i overensstemmelse med IFRS som 
vedtaget af EU og yderligere krav i års-
regnskabsloven, og årsrapporten for mo-
derselskabet er udarbejdet i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Efter 
vores opfattelse giver det konsoliderede 
regnskab såvel som moderselskabets 
regnskab et retvisende og balanceret bil-
lede af den finansielle position ved 31. de-
cember 2020 for koncernen og modersel-
skabet, og af resultatet for koncernens og 
moderselskabets drift og konsoliderede 
pengestrømme for regnskabsåret 
1. januar 2020 - 31. december 2020. 
 
Efter vores opfattelse indeholder ledel-
sesberetningen en retvisende redegø-
relse for de forhold, beretningen omhand-
ler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsam-
lingens godkendelse. 
 
Hellerup, 14. april 2021. 
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PER THRANE  FRANK SCHYBERG  CHRISTIAN SAGILD  IBEN MAI WINSLØW  MARINUS BOOGERT  NIKOLAJ HOLTET HOFF 
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