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N
ormalt er den danske finansmand og

filantrop Per Wimmer ikke bange
for at være højtflyvende. Han har
sprunget i faldskærm over Mount

Everest, han drømmer om at plante Danne-
brog på Månen og har gennem 16 år hånd-
teret milliardinvesteringer i London og New
York.

Men når det kommer til grøn energi, vil
Per Wimmer have begge ben solidt plantet
på jorden. I sin bog ”Den Grønne Boble”,
der netop er udkommet på dansk, langer
han ud efter det, som han opfatter som
ukritiske investeringer i grøn energi.

»Jeg ser nogle farlige tendenser, der i sid-
ste ende vil skade den grønne omstilling. De
tendenser bliver kun værre af, at der er gra-
tis penge involveret i form af statsstøtte,« si-
ger Per Wimmer.

Fortaler for grøn energi
Ifølge den danske finansmand er det både
logisk og rationelt at interessere sig for grøn
energi. Problemet er den måde, som vi støt-
ter grøn energi på.

»Debatten er for unuanceret. Så længe et
projekt er grønt, kan du ikke argumentere
imod det. Men vi skal stoppe op og tænke
os om, så vi investerer rigtigt. Jeg er med på,
at dele af sektoren er ung, og at vi skal hjæl-
pe visse projekter i begyndelsen, men efter
fem-seks år skal projekterne kunne klare sig
uden støtte. Ellers er pengene brugt bedre
andre steder,« siger Per Wimmer.

Wimmers interesse for grøn energi er ikke
grebet ud af luften, understreger han. Han
ejer investeringsbanken Wimmer Financial
og kapitalforvaltningsselskabet Wimmer Fa-
mily Office, der dagligt arbejder med bl.a.
energiinvesteringer. Det er de erfaringer,
som bogen bygger på.

Fra sit kontor i Mayfair ser han de samme
finansieringsmetoder, som i forbindelse
med ejendomsspekulation op til kredit-
krisen. Et eksempel er trinvis gearet finan-
siering af solenergianlæg eller vindmøller-
parker. Det har han bl.a. oplevet i forbindel-
se med et stort britisk biomasseprojekt, som
han dog ikke kan afsløre navnet på. En an-
den model er genforsikring, hvor en del af
gælden i et projekt bliver garanteret af et
genforsikringsselskab. 

Under kreditkrisen tabte den amerikanske
forsikrings- og finansgigant American Inter-
national Group (AIG) store summer på den
model og måtte til sidst reddes af USA’s re-
gering. Fælles er, at værdierne af projekterne
bliver skruet langt op over det økonomisk
bæredygtige.

»Vi har intet lært. I London ser vi dagligt,
hvordan genforsikringsselskaber som Mu-
nich Re og Swiss Re bruger samme garanti-
strukturer på grøn energi. Og det er store be-
løb, vi taler om. Jeg kan ikke sætte tal på
omfanget, det kommer først, når regnskabet
skal gøres op om nogle år, men vi ser projek-
ter med de typer af finansiering hver dag.
Jeg frygter, at spekulationen i grøn energi vil
koste store summer for skatteyderne, inve-
storer og skade udbygningen af den grønne
energi,« siger Per Wimmer.

Store problemer i vindsektoren
Per Wimmer peger på en stribe solenergi-
projekter som det amerikanske Solyndra,
der trods statsstøtte på over 500 mio. dollars
gik ned i 2011. 

I Bulgarien skabte støtteordninger en
overkapacitet i produktionen, så da regerin-
gen skar i støtten, knækkede mange projek-
ter nakken.

Wimmer peger også på vindmølleprodu-
center som Gamesa, Suzlon og Vestas som
virksomheder, der efter at have oplevet
vækst, lider og fyrer medarbejdere. I det he-
le taget ser Per Wimmer, der har arbejdet
med flere britiske vindmølleprojekter, store
problemer med vindsektoren.

»Det koster 1,25 mio. pund pr. megawatt
at opstille vindmøller på land i Storbritanni-
en. Men i løbet af møllens levetid, vil møl-
len samlet have kostet samfundet 3 mio.
pund. Så taler vi ikke engang offshore, der
er langt dyrere. Hertil kommer indirekte til-
skud gennem penge til de kraftværker, der
skal sikre strøm, når vinden ikke blæser. Jeg
tror ikke, at den almindelige forbruger ved,
hvor meget man egentlig betaler for vind-
kraft og anden grøn energi, og det er en del
af formålet med bogen. Ultimativt er vind-
kraft eller ej jo et politisk spørgsmål,« siger
Per Wimmer.

Ifølge det Internationale Energiagentur
blev der i 2012 brugt over 100 mia. dollars
på støtte til vedvarende energi. Til gengæld

blev der brugt ca. 540 mia. dollars til fossile
brændsler. Den internationale valutafond
(IMF) opgiver endda støtten til fossile
brændsler til svimlende 1.900 mia. dollars.
Alligevel fastholder Wimmer, at han peger
sigtet på den rigtige sektor. 

»Subsidierne er en indirekte støtte til olie-
sektoren. Men støtten er procentvis beske-
den i forhold til branchens størrelse og sam-
lede produktion af energi. Grøn energi ud-
gør mindre end 2 pct. af den globale pro-
duktion, og derfor er støtten til grøn energi
relativt set større. Når det er sagt, vil jeg så-
dan set gerne fjerne støtten til både fossile
brændstoffer og en stor del af den grønne
sektor,« siger Per Wimmer.

A-kraft og vandkraft
Ifølge Per Wimmer øger udviklingen ikke
kun energiomkostningerne for skatteyder-
ne. Den betyder også, at vi alt for ofte inve-
sterer i teknologier, der ikke vil flytte noget i
det store billede.

»Der er alt for mange flyvske projekter i
den grønne energi. Eksempelvis inden for
biogas, bølgeenergi eller tidevandsanlæg,
der alle kræver meget store kapitalindsprøjt-
ninger. Det lyder fint og nemt, at Månen la-
ver gratis energi ved at trække i vandet hver
dag, men reelt er den type projekter meget
langt væk fra at være rentable, og de vil kun
bidrage i meget begrænset omfang til at re-
ducere CO2-udslippet,« siger Per Wimmer.

Store solenergiprojekter i solrige egne kan
bære sig selv økonomisk, påpeger han. Det
samme kan affald-til-energi. Men det helt
store træk skal komme fra vandkraft og a-
kraft.

»Ingen energiform er perfekt, og begge
teknologier har ulemper som affald og areal-
anvendelse. Men det er de eneste rene ener-
gikilder, der virkelig giver effekt for pengene
døgnet rundt, uden at vi behøver reserve-
produktion. Her giver en vis støtte mening,
fordi vi får masser af grøn energi til gen-
gæld. Det er der, vi skal hen.«

»Alt for mange 
flyvske projekter i
den grønne energi«
SAMFUND: I en ny bog langer finansmanden Per Wimmer ud efter
blinde investeringer i grøn energi. Vi er i færd med at bygge en gigantisk
grøn boble betalt af skattemidler, advarer han. Den vil briste om fem-seks
år.
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Jeg ser nogle farlige
tendenser, der i sidste
ende vil skade den 
grønne omstilling. 
De tendenser bliver
kun værre af, at der er
gratis penge involveret
i form af statsstøtte.
Per Wimmer, finansmand og forfatter

Der bliver investeret hovedløst i grønne energiprojekter, uden skelen til 
om de er rentable, mener finansmanden Per Wimmer. Foto: Sofia Busk

Per Wimmers bog
”Den Grønne 
Boble” udkom 
i denne uge.
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Finansmanden Per Wimmer er ikke
kendt for at holde sig tilbage. Hverken
når han revser den globale energipolitik
for at skabe grønne bobler og investere i
tvivlsomme energiprojekter, eller når det
handler om at udleve sine drømme.

Siden opvæksten i Slagelse hos en mor,
der arbejdede med handicappede, og en
far, der handlede med biler, har Per Wim-
mer stræbt efter stjernerne.

Wimmer kan i dag præsentere et impo-
nerende cv, der tæller alt fra to studenter-
huer og praktikperioder i FN til eksame-
ner med udmærkelser fra nogle af de bed-
ste universiteter i verden. Han har arbej-
det hos topselskaber som McKinsey og
Goldman Sachs, der samtidig gjorde Per
Wimmer til millionær, da banken gik på
børsen.

I 2007 etablerede Wimmer sin egen in-
vesteringsbank, Wimmer Financial, samt
kapitalforvaltningsselskabet Wimmer Fa-
mily Office. Begge holder til i Mayfair i
London.

Det er gennem snart 16 års arbejde, at
Per Wimmer har opbygget den erfaring
inden for investeringer i den grønne sek-
tor, der har ført til bogen ’'Den Grønne
Boble”. Bogen udkom på dansk tirsdag.

Forordet er skrevet af Sir Richard Bran-
son, der ligesom Per Wimmer deler inter-
essen for energi og klima samt ikke
mindst rummet.

Vil inspirere unge
I dag bruger Per Wimmer det meste af sin
tid på Wimmer Space. Virksomheden er
rammen om foredrag, forskning og vel-
gørenhed i relation til hans rumprojekt,
der handler om at få ham i rummet som
den første dansker.

Ifølge Wimmer handler rumprojektet i
høj grad også om at inspirere unge til at
udleve deres drømme og pirre interessen
for naturvidenskab. Præcis som det er
sket for ham selv.

Wimmer har en eventyrer i kroppen.
Han har bl.a. boet hos amazonindianere,
fløjet russiske jagerfly og rejst i over 60
lande. Indtil videre.

Millionær med
hang til rumfart
N Per Wimmer er blevet millionær
på at sætte sig høje mål og bryde 
normen. Det forsøger han også med
sin bog om den grønne boble.

 ERIK HOLM
erik.holm@finans.dk

BLÅ BOG

Per Wimmer
N Født 1968, bor i London og ejer
investeringsbanken Wimmer Financi-
al samt kapitalforvaltningsselskabet
Wimmer Family Office.
N Fra 1998 til 2002 ansat hos
Goldman Sachs i New York blandt
andet som underdirektør.
N Fra 1996 til 1997 arbejdede Per
Wimmer for konsulenthuset McKin-
sey & Co.
N Har oprindeligt en juridisk eksa-
men fra Københavns Universitet.
N Han har eksamener fra bl.a.
University of London og senest 
Harvard University inden for finan-
siering og forretning.

N Per Wimmer er forfatter til flere
artikler og bøger om blandt andet
Wall Street.
N Taler flydende engelsk og fransk.


