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Af Peter B. Rasmussen

Ambitionerne er tårnhøje 
hos Kolding-virksom-

heden Greenhydrogen, der 
udvikler elektrolyseanlæg til 

brintproduktion. 
Selskabet har 
netop fået tilført 
et større tocifret 
millionbeløb fra 
fonden Nordic 

Alpha Partners, der investe-
rer i potentielle vækstvirksom-
heder.

Nordic Alpha Partners vil 
ikke oplyse det eksakte beløb, 
der er betalt, men er efter kapi-
talindsprøjtningen blevet ejer 
af 38 pct. af virksomheden.

“Vi skal bruge kapitalen til 
at komme ud på det globale 
marked. Vi skal accelerere 
kommercialiseringen, og vi 
skal ansætte specialister, eks-
perter, og vi skal flytte for at 
kunne producere vores anlæg,” 

siger Greenhydrogens adm. di-
rektør, Niels-Arne Baden.

Virksomheden har et pa-
tentbeskyttet koncept, hvor 
elektrolysen er over gennem-
snitligt effektiv, og elektroly-
seapparaterne kan fremstilles 
til en konkurrencedygtig pris, 
forklarer han.

Nu skal der for alvor ska-
leres op, og den nuværende 
teknologi er velegnet til at få 
et markant større volumen end 
hidtil. Anlæggene er modulop-
byggede og kan opbygges til 
meget store enheder.

Anlæggene fra Greenhydro-
gen har i dag en kapacitet, der 
kan holde 36 brintbusser kø-
rende i fuld daglig drift i et år.

“Over de næste tre til fire år 
forventer vi at udvide kapaci-
teten, så de anlæg, vi leverer 
årligt, kan holde 4500 brint-
busser kørende i fuld daglig 
drift i et år,” fortæller Baden 
og tilføjer:

“Vores anlæg kan bruges til 
brændstofproduktion, ener-
gilagring, tankstationer eller 
andet. Vores anlæg passer til 
det,” siger Niels-Arne Baden.

Han glæder sig over regerin-
gens ambitiøse klimamål, der 
kommer efter nogle år uden 
en stringent retning inden for 
brintområdet, hvor Danmark 
tidligere har været førende.

Han betegner timingen 
for investeringen som ideel i 
forhold til de muligheder, der 
ventes at komme i Nordsøen 
inden for havvind, der bl.a. er 
godt hjulpet af en efterhånden 
meget konkurrencedygtig pris 

på grøn strøm. Det er en ten-
dens, der uden tvivl er til gavn 
for hans virksomhed og bran-
chen som helhed, betoner han.

“For halvandet år siden var 
der ingen, der talte om brint. 
Det er ændret fuldstændigt 
nu,” siger Niels-Arne Baden.

 På investorsiden er der også 
tilfredshed med investeringen.

“Nordic Alpha Partners le-
der efter danske produktions-
virksomheder med superiøre 
produkter, der er relevante på 
en global skala. Greenhydro-
gen har allerede et produkt, 
der på verdensplan har den 
højeste virkningsgrad. De har 
i dag et produkt, der er ægte 
kommercielt relevant,” siger 
Jakob Fuhr Hansen, der er 
den ene af de to ansvarlige 
partnere fra Nordic Alpha 
Partners, som arbejder med 
Greenhydrogen.

Det er investorernes plan at 
medvirke til at skabe en mil-
liardvirksomhed – måske alle-
rede inden for de næste fem til 
syv år. Fondens målsætning er 
at komme ud af investeringen 
efter fem til syv år.

“Vi ser ind i en relativ ung 
branche, men en branche, der 
er i kraftig udvikling, og hvor 
de segmenter, der benytter 
sig af elektrolyse, udvikler sig 
markant hele tiden. Vi havde 
regnet med, at forretninger in-
den for lagring af vedvarende 
energi ville være kommet lidt 
senere, men vi kan se at det 
udvikler sig eksplosivt,” siger 
Jakob Fuhr Hansen.

pera@borsen.dk

Brintselskab 
klar til at 
vælte verden 
Brintvirksomheden 
Greenhydrogen er 
klar til at skalere 
voldsomt op efter 
en stor kapitaltil-
førsel fra investo-
ren Nordic Alpha 
Partners

Niels-Arne Baden, adm. direktør i Greenhydrogen (t.h.). Han står sammen med Jakob Fuhr Hansen 
fra Nordic Alpha Partners. PR-foto

HAR DIN VIRKSOMHED  
”ONDT I ØKONOMIEN” ?   
 
Vi har specialiceret os i, at 
hjælpe nødlidende selskaber 
og personer hvor gælden er 
løbet over ende. 

Har dit selskab gæld til skat eller 
anden, kan vi afslutte dette og 
hjælpe dig videre. Vi tilbyder re-
konstruktion, eller at hjælpe dig af 
med dit selskab og stifter et nyt. Vi 
kan tilbyde dig lån eller en investor 
via vores samarbejdspartner inves-
thelp.dk  og vi kan hjælpe dig med 
en bankkonto.

Vi kan hjælpe med finansiering 
til køb eller leasing af aktiver mm. 
Skylder dine kunder dig penge har 
vi et effektivt inassosystem der 
har en succesrate på 82 pct. , Vi 
har en samarbejdspartner der kan 
hjælpe med, at skaffe nye kunder 
og investerer i promovering og 
marketing.

Hvis du har et nødlidende selskab 
der skylder penge, kan vi ¨over-
tage¨dette og hjælpe dig videre. 
Vi har IVS selskaber til salg, vi 
kan omdanne til ApS selskaber. 
Slutteligt har vi Danmarks bedste 
netværk til ofpettelse af selskaber 
i udlandet.

Kontakt os på 40705526

Tjek også vores andre ydelser

Juridisk Kontor Cpr ApS 
pk@juridiskkontorcph.dk

Juridisk Kontors konsulen-
ter har over 30 års erfaring 
med at sikre insolvente og 
nødlidende selskaber en 
frisk start – uden gammel 
gæld og forpligtelser.

Med vores effektive total-
løsning sørger vi for, at du 
undgår alle de negative 
konsekvenser ved at sagen 
ender i Skifteretten:

✔   Selskabet skifter navn, 
adresse, direktør og revisor og 
sælges evt. til ny ejer  
(så konkursen ikke belaster 
dig, din adresse og dit gamle 
firmanavn, fx ift. RKI)

✔   Du fritages for dit ledelses-
ansvar

✔   Vi tager os af alt: retssager, 
fogedretten, fagforeninger, 
kreditorer, SKAT, Skifteret, 
likvidator, kurator etc.

✔   Aftale om frivillig akkord eller 
gældssanering, hvis du skylder 
penge

✔    Evt. inddrivelse af gæld  
(No cure, no pay) inddrivelses-
succes pct på 83%

✔   Opstart af nyt, gældfrit sel-
skab – fx med det gamle firma-
navn på den gamle adresse

✔    IVS selskaber til salg for kun 
6.000 kr, som vi omdanner til 
ApS.

✔   Leje af direktør til brug for 
hvis du ikke må være direktør, 
eller skylder SKAT, skal bruge 
diverse bevilinger mm.

HAR DIN VIRKSOMHED 
GÆLD, OG ER PÅ VEJ IMOD 
KONKURS ?

Vi er er et moderne juridisk revisionsbureau med speciale i rekonstruktion.  
Vi har bl.a. over 500 selskaber (nye/ældre med god historik samt danske/udenlandske),  

som vi kan omdanne til dit formål.


