WORKSHOP 4:

Renewable Energy Market – bankability
and new risk profiles

Investering i PtX og Sektorkobling
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Risikoprofil og investeringsforudsætniger for
PtX og Industri symbioser
Cases
Hvad er forudsætninger og risikoprofil for kommerciel PtX? (Jakob Bendixen, Our New Energy)
Hvordan forbedrer en industrisymbiose risikoprofilen for PtX, og hvordan ser investeringsprofilen ud for en
industrisymbiose
Plenumdiskussion
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Hvorfor investere i industrisymbioser?
I GreenLab betragtes ikke kun kerne processen (PtX, Pyrolyse etc.)– også subsystemer og anvendelse af output fra
kerneprocessen optimeres ved hele tiden at overveje hvilke industrier/processer der kan komplementer hinanden og dermed
optimere værdier af sekundære output (varme, ilt etc.)

Industrisymbioser er nødvendige for at sikre optimal anvendelse af renewable energy og optimering af PtX og forsøger at løse 2
kerneproblemer: samtidighed og samplacering mellem produktion og forbrug, hvilket er afgørende for rentabiliteten

For PtX betyder tilføjelse af energikonvertering og lagring større korrelation mellem elproduktion fra vedvarende kilder og forbrug

Page 4

GreenLab Skive Energy Park – SymbiosisNet™
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GreenLab tilgang til anlægsinvestering
1

Alle delsystemer og dermed anlægsinvesteringer betragtes som
isoleret business cases/forretningsmodeller.

2

Sikkert finansieringsgrundlag:
Lav-risiko profil på investering ved indgåelse af ”back-to-back” aftaler der
sikrer et stabilt og forudsigeligt cash-flow (fast pris-og volumen aftale) over
aktivets løbetid.

3

Sikkerhedsstillelse:
Mulighed for sikkerhedsstillelse i både fysiske aktiver samt transport i
indgåede aftaler.

2021-10-14 Confidential property GreenLab Skive A/S

Finansieringsparadokset
Øget konkurrence dygtige produkter (og dermed
projekters rentabilitet kræver skalering af produktion
Skalering af produktion kræver øget investering
Offentlige tilskud er fortsat karakteriseret ved en
”traditionel” tilgang til tilskudsydelse (der ydes som
udgangspunkt alene tilskud til dækning af nettotab, ikke til
dækning af investors krav om markedsafkast).
Medfinansiering skal dermed sikres fra
• Finansielle aktører (krav om høj egen kapital)
• Ikke-finansielle aktører (krav om rentable projekter)
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Hvordan kan
investeringer sikres?
Improved
competivenes
of PtX

Profitable
projects

Hvordan sikrer vi en kommerciel udrulning og skalering af
Industrisymbioser og PtX
Hvad skal der til for at institutionelle, offentlige og private
investorerne kan gå i gang med PtX og sektor kobling nu?
• Hvilket initiativer/produkter er krævet fra virksomheder
• Hvilke rammebetingelser er krævet
• Hvordan kan risiko deles med investorer og samfundet

Private
Investments

Scale up of
production

Funding
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