Privat finansierings rolle i fremtidens energiforsyning
Energipolitisk Konference 2017

PensionDanmark – kort fortalt

 705.000 medlemmer
- heraf 390.000 aktive

Balance, mia. kr.
300

 24.700 virksomheder
Tekstil- og
fiskeindustri

 12,8 mia. kr. indbetalt i 2016
 6,9 mia. kr. udbetalt i 2016
 Balance: 224 mia. kr.
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Hvad kræves for at tiltrække institutionelle investorer?
› Der skal være investerbare aktiver (og skala) – mange
muligheder fordelt på aktivtyper børsnoterede/ikkebørsnoterede osv.
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Pæn eksponering til energi- og forsyningssektoren på tværs af aktivklasser
Aktivsammensætning
Pct.
100

Nominelle obligationer

Indeksobligationer

80

60

Aktier og Private Equity

40
Erhvervs- og Emerging Market-obligationer samt kreditfonde

20
Stabile alternativer (Ejendomme og Infrastruktur)
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Direkte investeringer i energi, forsyning m.m.
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2010

2011

2012
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Anholt

Elevate

2013

NGT

2015

Angel Trains

2017

Calvin

› Asset:
Offshore
wind, DK

› Asset:
Offshore
wind, DK

› Asset:
Onshore
wind, US

› Asset: Gas
Transmissio
n, NL

› Asset:
Rolling
Stock, UK

› Asset:
Meter Asset
Provider, UK

› Size:
166MW

› Size:
400MW

› Size:
433MW

› Size:
450km

› Vehicles:
4,300

› Meters:
6.5m

› Stake: 50%

› Stake: 30%

› Stake: 50%

› Stake: 40%

› Operator
and 50%
partner:
DONG

› Operator
and 50%
partner:
DONG

› Operator
and 50%
partner:
E.ON

› Operator
and 18%
partner:
Engie

› Stake:
Minority

› Stake:
Minority

› Consortium
of financial
investors

› Coinvestment
with KKR

› Investment:
EUR 95m

› Investment:
EUR 500m

› Investment:
Undisclosed

› Investment:
EUR 164m

› Investment:
Undisclosed

› Investment:
Undisclosed

Investeringer i energi og forsyning gennem CIP
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PensionDanmark is the sole investor in CI I and CI Artemis and is the largest investor in CI II
with a commitment of EUR 0.55bn. amounting to 26% of total commitments to CI II

Hvad kræves for at tiltrække institutionelle investorer?
› Der skal være investerbare aktiver (og skala) – mange
muligheder fordelt på aktivtyper børsnoterede/ikkebørsnoterede osv.

› Det forventede afkast skal være markedskonformt
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Afkastkrav på (energi)infrastruktur
“No-nonsense testen” (på ugearet og valutaafdækket basis) på brown field
aktiver:
› Skal være højere end hvad vi kan opnå ved køb af en moderne velbeliggende
kontorejendom udlejet på lang lejekontrakt:
(4-4,5 pct. + forventet inflation = 5,5-6,0 pct.)
› Ligge tæt på det forventede langsigtede afkastpotentiale på aktiemarkederne
(7-8 pct. ved fastholdt forward P/E på 17)
Den lidt mere teoretiske tilgang:
1 Risikofri rente +
2 Illikvidtetpræmie +
3 Fair risikopræmie, som kompenserer for rækken af risici, herunder tekniske risici,
modelrisici, regulatoriske risici, modpartsrisici mv. ÷
4 Evt. risici der bæres af samarbejdspartnere, teknologileverandører mv.
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Et fair teoretisk afkastkrav
Dekomponering af ugearet
projektafkast
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Dekomponering af forventet afkast
for typisk greenfield projekt

Hvad kræves for at tiltrække institutionelle investorer?
› Der skal være investerbare aktiver (og skala) – mange
muligheder fordelt på aktivtyper børsnoterede/ikkebørsnoterede osv.

› Det forventede afkast skal være markedskonformt
› Stabile og troværdige regulatoriske rammer: Hyppige
retningsskift og regulering med tilbagevirkende kraft
hæver risikopræmierne (væsentligt)
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Hvad kræves for at tiltrække institutionelle investorer?
› Der skal være investerbare aktiver (og skala) – mange
muligheder fordelt på aktivtyper børsnoterede/ikkebørsnoterede osv.

› Det forventede afkast skal være markedskonformt
› Stabile og troværdige regulatoriske rammer: Hyppige
retningsskift og regulering med tilbagevirkende kraft
hæver risikopræmierne (væsentligt)
› Der skal skabes flere danske muligheder…
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Der kunne skabes flere muligheder i Danmark
Energi- og forsyningssektoren kan understøtte vækst, eksport og beskæftigelse

Danmark som foregangsland og
showcase

Virksomheder med kompetencer:
Teknologi – EPC – O&M
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Pensionssektor med erfaring,
investeringskapacitet og -appetit

En vej fremad
› Model for biomasse og vindmøller kan anvendes på andre danske styrkeområder:
› Affald
› Fjernvarme (kraft- eller kraftvarmeværker)
› Vand og spildevand

› Transformation:

Danmark som
foregangsland og
showcase

Virksomheder med
teknologi/EPC og O&M
kompetencer

› Konsolidering i (dele af) forsyningssektoren
› Helt eller delvist privat ejerskab. Professional governance-struktur
› Spin-off af turn-key eksportselskab
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Pensionssektor med
erfaring, investeringskapacitet og -appetit

Hvad kræves for at tiltrække institutionelle investorer?
› Der skal være investerbare aktiver (og skala) – mange
muligheder fordelt på aktivtyper børsnoterede/ikkebørsnoterede osv.

› Det forventede afkast skal være markedskonformt
› Stabile og troværdige regulatoriske rammer: Hyppige
retningsskift og regulering med tilbagevirkende kraft
hæver risikopræmierne (væsentligt)
› Der skal skabes flere danske muligheder…
› … men det er jo ikke altid, at der er behov for private
institutionelle investorer
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Tak for ordet
Jens-Christian Stougaard | jcs@pension.dk

