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V
i hører hele tiden fra politikerne, 
at vi skal leve af grønne løsnin-
ger i erhvervslivet. For det er vi 
så gode til. Det er sådan set også 

rigtigt.
Men problemet er, at de fleste, der forsøger 

sig med grønne investeringer, kommer galt 
af sted. Ikke mindst inden for det man kalder 
cleantech. Altså teknologi, der skal optimere 
energiudnyttelsen og forbedre miljøet.

Det er besværligt og tager lang tid at 
udvikle, teste og producere cleantech- 
løsninger. Ofte er cleantech også tung 
industri – forstået på den måde, at den er 
kapitalintensiv. Der skal investeres meget i 
mennesker, maskiner, processer, laborato-
rier og test, inden man har et færdigt pro-
dukt. 

På dagens vækstsider kan vi læse om 
Zhuoyan Cai, der har udviklet en metode til 
at rense industrielt spildevand totalt og gøre 
det brugeligt som procesvand eller lede det 
ud i havet. 

Zhuoyan Cai er fra Singapore. Han kom til 
Danmark i 2005, fandt et patent, blev begej-
stret og gik i gang. 

Han håbede, det ville tage to år at udvikle 
løsningen, men det har taget ti. Nu er den 
klar, men Zhuoyan er i en tocifret mil-
liongæld til sin asiatiske far, som har troet 
på projektet og stadig gør det, selv om han 
endnu ikke har modtaget afdrag på de penge, 
han har lånt sin søn.

Så tålmodige er danske institutionelle 
investorer ikke. Og man kan ikke bebrejde 
dem, for der er langt flere fiaskoer i cleantech, 
end der er succeser – også sammenlignet 
med andre brancher.

Man kunne godt spekulere på, om det vir-
kelig skal være sådan, at cleantech-investorer 
skal have en mæcen i ryggen for at kunne 
klare sig. 

De, der har, gør det somme tider. Ejen-
domsinvestoren Mikael Goldschmidt har 
købt Aquaporin, et selskab med en anden 
vandrensningsteknologi, der gør det muligt 
at filtrere og rense urenheder fra vand, så det 
bliver til rent drikkevand. Det er der et mar-
ked for overalt i den tredje verden.

Aquaporin blev løftet ud af Vækstfondens 
regi og over til Goldschmidt. Efter en lang og 
kostbar research-fase er teknologien ved at 
være på plads, og både Danica Pension og 
kinesiske partnere har investeret trecifrede 
millionbeløb i virksomheden. Om den bliver 
en succes, ved vi ikke endnu.

Det, vi foreløbig kan konstatere, er, at 
clean tech bestemt kan udvikles, men det 
kræver stamina og tro på, at teknologien og 
processerne er de rigtige. Sikkerhed kan man 
ikke få.

Der er lige så mange muligheder for at 
begå fejl som i andre brancher. Forskellen er, 
at hvis man gør det i cleantech, er det særligt 
dyrt – lige så dyrt som inden for biotech. Og 
det er der faktisk ikke ret mange investorer, 
der har råd til eller kan holde til. 

Hvor skal pengene så komme fra. Måske 
fra eksisterende større virksomheder eller 
fra energiselskaberne. 

Men også her tøver man. Vi mangler nogle 
gode solide succeshistorier på feltet.

Cleantech 
er lige så dyrt 
som biotech 
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Tirsdag 24. marts var en mærkedag hos 
virksomheden Aquarden Technologies, 
der ligger i Skævinge vest for Hillerød. Virk-
somheden indviede et nyt højteknologisk 
spildevandsanlæg, Waterox. Der er tale om 
et anlæg, der fuldstændig kan destruere pro-
blematiske stoffer i spildevand fra industrien 
direkte ved kilden. Anlægget er det første af 
sin slags i Danmark – og ét af de første i ver-
den, der kan omdanne miljøfarligt industri-
spildevand til helt rent vand.

Bag anlægget står Zhuoyan Cai, grund-
lægger og direktør.

Zhuoyan Cai stammer fra Singapore. Han 
er 34 år og uddannet elektroingeniør i USA. 
Han kom til Danmark i 2005 og grundlagde 
samme år Aquarden. 

Zhuoyan Cai købte et danskudviklet 
patent på vandrensningsmetoden og 
begyndte at kommercialisere løsningen, 
som kaldes Super Critical Water Oxidation 
(SCWO). Han valgte at blive i Danmark, da 
arbejdskraften er højtuddannet, og fordi 
Danmark er et foregangsland inden for grøn 
teknologi.

Men selv om anlægget nu virker, og de før-
ste kommercielle kunder er i hus, har udvik-

lingen af den nye miljøvenlige teknologi 
taget lang tid – hele ti år.

»I begyndelsen troede jeg, at vi kunne 
gøre det på et par år, men det har taget meget 
længere tid og kostet mange flere penge, end 
jeg oprindeligt havde forestillet mig«, fortæl-
ler Zhuoyan Cai. Før han kom til Danmark, 
arbejdede han for sin fars virksomhed i Sin-
gapore, der sælger ventiler på verdensplan.

En lang rejse

Men Zhuoyan havde mod på at få sin egen 
virksomhed, og derfor ledte han efter forret-
ningsideer i hele verden. 

En familierelation sporede ham ind på 
Danmark, hvor han købte det patent, som 
virksomheden bygger på. I dag har han lånt 
et tocifret millionbeløb af sin far til at reali-
sere projektet. 

Med Aquardens løsning kan firmaer over-
holde både nutidige og fremtidige udled-
ningskrav og samtidig opnå betragtelige 
besparelser. 

Spildevandet er efter behandling i anlæg-
get fri for organiske stoffer og tungmetaller 
og kan ledes direkte til havet. Samtidig kan 
anlægget fremvise et positivt energiregn-
skab, da overskudsvarmen fra renseproces-
sen udnyttes optimalt, ligesom det rensede 
vand kan genbruges som proces vand.

»Havde jeg vidst, hvad jeg ved i dag, havde 
jeg nok grebet tingene lidt anderledes an. Jeg 

var meget fokuseret på at få teknologien til at 
virke – jeg havde mindre fokus på de poten-
tielle kunder og deres behov. Det har jeg så 
nu, men det har været en lang rejse, og den er 
bestemt ikke slut«, siger Zhuoyan Cai.

For nok er der kunder i butikken – det før-
ste anlæg kommer i drift på den svenskejede 
virksomhed Alfa Lavals afdeling i Nakskov, 
men der er endnu et stykke til break even i 
virksomheden.

»Somme tider har jeg funderet over, at det 
ville have været meget nemmere at etablere 
en virksomhed inden for IT eller restaura-
tionsbranchen. For at være iværksætter i 
cleantech skal du have mange midler, mange 
kompetencer, mange maskiner og stor 
tålmodighed. Der er tale om meget kapital-
intensive projekter i industriel skala. Lykkes 
investeringen, er der rigtig gode afkastmulig-
heder, men også stor risiko«, tilføjer Zhouyan 
Cai, der både taler dansk, engelsk og kinesisk. 
Han er dansk gift, og det tredje barn er på vej 
i familien, der har slået sig ned i Hillerød.

Det afgørende i år er at få to anlæg i drift 
hos industrielle kunder, der skal have renset 
spildevand. De betaler ikke for anlægget, 
men erlægger et beløb pr. antal kubikmeter 
vand, anlægget renser. Løsningsmodellen 
gør det lettere at få kunder gjort interesse-
rede, fordi de ikke skal op med et stort kon-
tantbeløb. Til gengæld stiller salgsformen 
store krav til Aquardens likviditet.

Cleantech er dyrt og tager    l
Vandrensning. Ingeniør fra Singapore tog til Danmark og udviklede nyt banebrydende 
rensningssystem for spildevand, men processen har taget ti år og har foreløbig kostet et 
tocifret millionbeløb. Lån fra en velhavende og tålmodig far har finansieret projektet. 

Zhuoyan Cai har brugt ti år og mange millioner på at udvikle et anlæg, der kan rense industrispildevand, så det helt rent kan ledes i havet. Foto: Nils Meilvang
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For et år siden etablerede Søren Houmøller, 
ingeniør og projektkoordinator med lang 
erfaring fra det danske cleantech-miljø, 
virksomheden 1st Move. Formålet var at 
markedsmodne de projekter, som findes i 
cleantech-miljøet. Mange teknologier og løs-
ninger er udviklet med statsstøtte – blandt 
andet via det såkaldte Energitekniske Udvik-
lings- og Demonstrations Program (EUDP). 
Men de fleste projekter forbliver projekter og 
når ikke ind i en fase, hvor de er skåret til, så 
investorerne kan forholde sig til dem. 

Det har 1st Move forsøgt at råde bod på, 
for der mangler en bro mellem projekt-
magerne og kapitalmarkedet. 

I arbejdet har Søren Houmøller fået 
opbakning fra bestyrelsesformand Jørgen 
Mads Claussen fra Danfoss og fra Dansk 
Energis direktør Anders Stouge. De sidder 
begge i virksomhedens advisory board. Der 
er også kommet henvendelser fra mange 
cleantech-iværksættere, som ønsker at være 
med. Alligevel må Søren Houmøller kon-
statere, at det er svært at få gang i markeds-
modningen og kapitaliseringen af cleantech-
projekter.

Venturebranchen er stået af efter bety-
delige tab, og de store energiselskaber har 
svært ved at håndtere produktudvikling på 
cleantech-området, fordi de ikke har erfarin-
gen og i mange tilfælde heller ikke lysten til 
at investere. Desuden er de underlagt regule-
ring, der vanskeliggør nye initiativer.

»Jeg har svært ved at se, hvor pengene skal 
komme fra til de cleantech-projekter, som 
i princippet er kommercielt interessante. 
Investorerne har trukket følehornene til sig, 
fordi cleantech er en langsigtet investering af 
industriel karakter. Det tør de færreste binde 
an med, selv om investorerne på dagens 
marked leder efter alternative, langsigtede 
investeringsmuligheder med potentielt godt 
afkast. Og de findes inden for cleantech«.

Forsøger med ny portal 

Direktør Claus Biel fra Cleancluster – en 
klynge af cleantech-virksomheder i Dan-
mark - er knap så pessimistisk.

Han erkender, at markedsmodningen 
og koblingen mellem investorer og nye 
cleantech-virksomheder er svær. Men han 
mærker alligevel stigende interesse blandt 
investorerne.

Senest har regeringen som led i sin 
erhvervspolitik oprettet en grøn fond, som 
Vækstfonden skal administrere, og som skal 
give lån til virksomheder, der arbejder med 
cleantech-projekter. Her skal private være 
med til at doble beløbene op. 

Han peger også på, at de statslige innova-
tionsmiljøer har ganske mange cleantech-
virksomheder i deres portefølje. I clean-
klyngen selv arbejder man p.t. med at lave 
en investorportal, der skal være brobygger 
mellem investorerne og cleantech-virksom-
hederne.

Svært at  
bygge bro  
i cleantech-
branchen
Kapital. Cleantech-iværk-
sættere og kapitalmarkedet 
har svært ved at mødes. 
Cleantech-klynge prøver 
med ny investorportal.

r    lang tid
»Jeg brænder virkelig mange penge af i 

øjeblikket, men jeg gør det i forvisning om, at 
det vil lykkes at få et gennembrud. Nu virker 
teknologien, og nogle kunder begynder at 
kunne se de store fordele,« fortæller Zhuoyan 
Cai. 

Hans virksomhed beskæftiger 18 med-
arbejdere. Selv om Zhuoyan indimellem 
føler presset for at kunne levere – både til 
kunderne og til sin far, der har lånt ham de 
mange millioner – er det vigtigt for ham at 
drive virksomhed med noget, han tror på.

Gode betingelser i Danmark

Han fremhæver også, at der er gode betin-
gelser for at drive cleantech-virksomhed i 
Danmark. 

Det er let at komme i kontakt med myn-
dighederne, der er mange kompetente 
mennesker, som engagerer sig i sagen, og der 
findes mange dygtige konsulenter, man kan 
benytte.

»Jeg kan godt lide den åbenhed og spar-
ring, der er mulighed for at opnå i danske 
virksomheder. Den er helt nødvendig, når 
man udvikler. Den dårlige side af åbenheden 
er, at der indimellem også kommer meget 
varm luft. Og nogle gange skal man ikke dis-
kutere, men bare gøre tingene – især når der 
er kunder i butikken«, siger han.

Aquardens historie viser, hvor mange 
spændende muligheder der er i cleantech. 
Men også hvor svært det er for nye virksom-
heder at slå igennem. 

Derfor holder de fleste private investorer 
sig væk fra cleantech-branchen. Det tager for 
lang tid at udvikle nye produkter, og det er 
meget kapitaltungt.

F
For at være iværk-
sætter i cleantech 

skal du have mange 
midler, mange kompe-
tencer, mange maski-
ner og stor tålmodig-
hed.
Zhuoyan Cai, 
grundlægger af og direktør  
for Aquarden Technologies
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ERHVERVSMEDDELELSER

I henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed

afgiver Finanstilsynet følgende redegørelse:

Danske Forsikring A/S har ansøgt Finanstilsynet om

tilladelse til at overdrage selskabets forsikrings-

bestand til Topdanmark Forsikring A/S som led i

en fusion mellem selskaberne med Topdanmark

Forsikring A/S som det fortsættende selskab.

Der er indgået aftale herom mellem selskaberne.

Overdragelsen skal ske med regnskabsmæssig

virkning fra den 1. januar 2015. Overdragelsen af

forsikringsbestanden medfører ingen forringelser i

forsikringsvilkårene, herunder præmien.

Forsikringstagerne i Danske Forsikring A/S har ret

til at fremsætte indsigelse imod overdragelsen.

Overdragelsen medfører dog ikke en særlig ret til

at hæve forsikringsaftalen, jf. § 204, stk. 7, i lov om

finansiel virksomhed.

Eventuelle indsigelser skal afgives skriftligt senest

den 9. september 2015 til:

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Finanstilsynet, den 9. juni 2015

Redegørelse om
overdragelse af

forsikringsbestand

OFFICIELLE MEDDELELSER

ERHVERVSKONTAKT
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