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Norsk koncern investerer trecifret millionbeløb i Global Wind Power 
 

Den nordjyske udvikler af internationale vindprojekter sælger 51 pct. af sit franske datterselskab til norske 

Fred. Olsen Renewables AS 

 

Det handler om at skabe et fornuftigt kapitalgrundlag til at udnytte potentialet, når Global Wind Powers ejer og 

grundlægger Henrik Amby har valgt at sælge 51 pct. af Global Wind Power France til den norske energikoncern Fred. 

Olsen Renewables AS. 

 

- Vores regnskab for 2015 viser et plus på godt 19 mio. kr. før skat. Så vi er en sund virksomhed. Salget skal derfor ses i 

et større perspektiv, hvor en kapitaltilførsel er nødvendig for at udnytte Global Wind Powers potentiale og muligheder 

på markedet optimalt, fortæller Henrik Amby. 

 

Han vil ikke afsløre selve salgsprisen, men salg og finansiering når tilsammen op på et trecifret millionbeløb. 

 

Kapital skal løfte mulighederne 

Siden 2013 har Global Wind Power foretaget et større turn-around af organisationen og en tilpasning af 

forretningskonceptet. Mest markant er skiftet til at fokusere på udvikling af greenfield-projekter i Frankrig, Tyskland 

og Nordafrika, hvor man tidligere gik hele vejen og tilbød omkostningstunge turn-key projekter i flere lande og 

flytningen af de primære aktiviteter i september 2015 fra Thisted til Global Wind Power France i Paris. 

 

- Vi har en god pipeline af greenfield-projekter i Frankrig, som i disse år er det førende marked og kraftcenter for 

vindenergi i Europa. Og vi har både kompetencerne inden for greenfield og et skarpt forretningskoncept. Nu gælder 

det om at være offensive og udnytte mulighederne, og her er finansieringsgrundlaget af afgørende betydning, 

fortæller Henrik Amby. 

 

Har skabt en langsigtet løsning 

Undervejs i omstillingsprocessen har Global Wind Power undersøgt flere muligheder for at tilføre kapital og været i 

kontakt med flere potentielle partnere. Dialogen med Fred. Olsen Renewables startede i 2014, og det er ikke kun 

økonomien, der har været afgørende for den endelige aftale. 

 

- Fred. Olsen Renewables har vist sig at være det helt rigtige match. Vi har haft en lang og god dialog, hvor det ikke 

bare har handlet om salgspris, men om at finde fælles fodslag i den overordnede strategi og i tilgangen til forretninger. 

Begge parter har haft interesse i at skabe en langsigtet løsning, og det er vigtigt, siger Henrik Amby. 

 

Det nye ejerforhold betyder, at bestyrelsen i Global Wind Power France består af fire personer, to fra Fred. Olsen 

Renewables og to fra Global Wind Power. 
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Global Wind Power er en international og vidensbaseret koncern med rødder i Danmark. Global Wind Power udvikler og realiserer 

vindmølleprojekter på det europæiske marked og tilbyder vindmølleinvestorer et unikt administrationskoncept for idriftsatte 

vindmøller. Global Wind Power har 15 medarbejdere i Danmark, Tyskland og Frankrig. 

  

Kontakt for supplerende oplysninger:  

 

Michael Nymann 

Mail: mn@globalwindpower.com 

Telefon: +45 9619 2100 

mailto:mn@globalwindpower.com

