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A.P. Møller Capital investerer i grøn energi til virksomheder i Afrika
Reunert og A.P. Møller Capital etablerer et joint venture, Lumika Renewables (Lumika),
der skal udvikle omkostningseffektive og vedvarende energiløsninger til virksomheder i
Afrika.
Lumika designer, bygger og finansierer vedvarende energiløsninger til virksomheder i
Afrika igennem for eksempel installation af solpaneler, der leverer bæredygtig energi
samt software, der skaber transparens i energiforbruget. Disse løsninger sænker
kundernes energiomkostninger, reducerer afhængigheden af fossil energi og gør dem i
sidste ende mere konkurrencedygtige.
Reunert har igennem Terra Firma Solutions haft stor succes med at levere disse
løsninger til virksomheder i Sydafrika. Reunert og A.P. Møller Holding vil som ligeværdige
partnere bygge videre på Terra Firma Solutions succes og facilitere ekspansion til andre
afrikanske markeder.
A.P. Møller Capitals netværk og erfaring med at investere i infrastruktur på
vækstmarkeder skal understøtte Lumikas ekspansion i de afrikanske lande, hvor A.P.
Møller Capital allerede har aktiviteter.
Reunerts koncernchef Alan Dickson: "Ved at bidrage til Afrikas omstilling til vedvarende
energi får Lumika en stor social betydning. Lumika vil skabe grønne arbejdspladser,
bidrage med fordelagtig finansiering og stærke kompetencer inden for design og
opbygning af vedvarende energiløsninger til virksomheder i Afrika. Etableringen af
Lumika er en del af Reunerts strategi inden for vedvarende energi, som er samlet
omkring investeringerne i Terra Firma Solutions og Blue Nova”
A.P. Møller Capitals Managing Partner og CEO, Kim Fejfer: "Etablering af Lumika
Renewables passer rigtigt godt til vores strategi for Africa Infrastructure Fund om at
støtte bæredygtig udvikling på det afrikanske kontinent. Levering af ren, pålidelig og
omkostningseffektiv energi til virksomheder er en nødvendighed for yderligere
udvikling."
Etableringen af Lumika er afhængig relevante myndighedsgodkendelser.
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Om Reunert og Terra Firma Solutions
Reunert Group blev grundlagt i 1888 og noteret på JSE i 1948, og er en del af ftse/JSE
Index over ansvarlige investeringer. Reunert er en industrikoncern med en portefølje af
virksomheder inden for elektronik og kommunikationsteknologi. Yderligere oplysninger
findes på www.reunert.co.za

Reunert ejer 90% af Terra Firma Solutions, en førende udbyder af løsninger inden for
energieffektivisering, solenergi, elektroteknologisk design, CO2 styring og måling samt
udvikling af bæredygtighedsstrategier i Sydafrika. Andre komplementerende
forretningsenheder omfatter real time energiovervågning og management software,
energieffektiviseringsprodukter, et akademi samt adgang til skræddersyede
finansieringsløsninger. For yderligere information: https://www.terrafirmasolutions.com/about/

Om A.P. Møller Capital
A.P. Møller Capital P/S blev grundlagt i 2017 og er reguleret af Finanstilsynet. Det er et
datterselskab af A.P. Møller Holding og blev etableret for at foretage investeringer med
fokus på infrastruktur i udviklingsmarkeder. A.P. Møller Capital lancerede den første
fond, ”Africa Infrastructure Fund 1”, i august 2017 for at investere i transport og energi
infrastruktur i Afrika. For yderligere information: https://www.apmollercapital.com
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