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Kort om avtalen
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• Oppkjøpet er fullfinansiert gjennom kontanter, selgerkreditt og banklån fra 
NDB, Nordea, Swedbank og BNP Paribas

• Transaksjonen forventes fullført i første halvdel av 2021

• Gjennomføring av avtalen er betinget av ordinære myndighetsgodkjennelser

• Scatec Solar har inngått avtale om å kjøpe SN Power fra Norfund for 1 166 
millioner dollar (tilsvarende ca. 10,9 milliarder kroner)

• Omfatter SN Powers vannkraftanlegg på Filippinene, i Laos og Uganda med en 
bruttokapasitet på 1,4 gigawatt (GW) og produksjon på 6,1 TWh. Selskapet har 
prosjekter under utvikling som utgjør 2,5 GW

• Vannkraftverk i drift og under utvikling sør for Sahara vil bli organisert og driftet 
i et joint venture hvor Scatec Solar eier 51 % og Norfund 49 %

Finansiering og 
gjennomføring

Scatec Solar kjøper
SN Power AS



Vi danner en ledende global aktør innen fornybar energi
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• Kraftprodusent innen solenergi, vann- og 
vindkraft samt lagring av energi

• Satser i vekstmarkeder globalt

• Viderefører vår integrerte forretningsmodell 

Oppkjøpet av SN Power
Et logisk og naturlig neste steg

En globalt ledende utvikler 
og eier av solkraftanlegg

Hvor vi er nå

En global aktør innen 
fornybar energi

Hvor vi skal

En regional leverandør 
av solenergi

Hvor vi kommer fra

Scatec Solar utvider vekststrategien;
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Styrket posisjon som ledende produsent av fornybar energi i raskt voksende markeder

4(1) Gross Capacity (2) Pro-rata basis

Scatec Solar

Scatec Solar + SN Power 450 ansatte i 21 land

HQ

Anlegg i drift og under bygging av Scatec Solar
Anlegg i drift av SN Power

SN Power

Kapasitet i produksjon og under bygging3 (MW)

+

3 326

Leverer ren energi tilsvarende et normalforbruk for mer enn 11 millioner mennesker



To parter som utfyller hverandre godt
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Komplementær teknologi Kompetansesynergier

• Kombinasjon av solenergi og vannkraft muliggjør stabil 
krafttilgang og hybridløsninger

• Vannmagasin har potensiale for flytende solanlegg

• SN Power har i tillegg prosjektmuligheter innenfor 
batteriteknologi og vindkraft

• Prosjektutviklingsprosess, juridisk rammeverk, prosjektfinansiering 
og kunder er de samme på tvers av teknologi

• Kombinerer Scatec Solars prosjektgjennomføringskompetanse 
med SN Powers vannkrafterfaring

• Overfører ledende kompetanse på krafttrading fra vannkraft til 
andre fornybare energiformer



Et langvarig partnerskap – som vil bli videreført og ytterligere styrket

6

Tre virksomheter med røtter i nordisk bedriftskultur og bygget på de beste standarder innen ESG

Statens investeringsfond for 
næringsvirksomhet i utviklingsland, 

partner med Scatec Solar siden 2011

Bygget av og på norske industritradisjoner 
og verdier innen miljø, samfunnsansvar og 

selskapsledelse

Samarbeidet vil fortsette med 
Norfund som partner i nye 

prosjekter og med felles eierskap 
til SN Powers anlegg og 

prosjekter sør for Sahara

En pioner innen solenergi som nå 
utvider sin virksomhet gjennom 

oppkjøpet av SN Power



Scatec Solar og Norfund etablerer nytt partnerskap for vannkraft i Afrika sør for Sahara
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Vannkraftverk i drift og under 
utvikling i Afrika sør for Sahara 

51% 49%

Anlegg i
drift

255
MW

Bujagali

Prosjekt-
muligheter

147
MW

Rwanda, DRC, 
Burundi 

Prosjekt-
muligheter

120
MW

Madagaskar

Joint venture for Afrika sør for Sahara;
• Joint venture for vannkraftproduksjon og 

prosjektutvikling i regionen

• Inkluderer kraftverket Bujgali og SN Powers 
prosjekter under utvikling

• Scatec Solar vil være operatør

Bujagali power plant
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The Norwegian Investment Fund for Developing Countries

Norfund – Investing to create 
jobs and improve lives
October, 2019

Norfund selger SN Power til Scatec Solar
Tellef Thorleifsson, CEO

Pressekonferanse 16. oktober 2020

Statens Investeringsfond for Utviklingsland



NORFUNDS MISJON: 
Skape jobber og bedre levekår ved å investere i 

bedrifter som bidrar til bærekraftig utvikling
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Norfund har fire sektorer som bidrar
til FNs bærekraftsmål

Ren 
Energi

Grønn 
Infrastruktur

Finans-
institusjoner

Vekstkraftige
Virksomheter



REN ENERGI
Øke energitilgang og produksjon

Våre ambisjoner for 2022:
1.5 million nye husstander har tilgang
til elektrisitet

5,000 MW ny kapasitet finansiert, 
hvorav 4,000 MW er fornybar

INVESTERE i nye kraftverk tilknyttet nettet, distribuert kraft og off-grid tilgang
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2002

Statkraft og 
Norfund går 
sammen for å 
utvikle 
prosjekter i 
utviklingsland

2006

Overtar 
Statkrafts 
andeler i Nepal 
og Filippinene

SN Power er et ledende vannkraftselskap i utviklingsland
2009

Ekspansjon 
til Afrika

2013

Etablering 
av SN Power AS

2017

Norfund blir 
100% eier av SN 
Power

02

2018

65% eierandel 
av aksjene 
Bujagali i 
Uganda
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SN Power har skapt store positive utviklingseffekter

elektrisitet 
produsert på SN 
Powers kraftverk

6,700 GWh 
mennesker får 

dekket 
energibehovet av 

produksjonen

7 millioner
tonn CO2 
unngått

3 millioner
NOK betalt i 

lokale skatter og 
avgifter

167 millioner

Notes: Årlig bidrag
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Norfund tilfører 
størst verdi ved å 
investere der det 

er mangel på 
kapital og vi kan 

bidra med 
kompetanse

Ved å resirkulere 
kapitalen kan 
Norfund bidra 

ytterligere 
til bærekraftig 

utvikling

Markedets 
interesse for 

fornybar energi  
har økt 

betydelig de 
siste årene

Det er nå mulig 
å selge 

veldrevne 
energiprosjekter 

til gode 
betingelser

Norfunds 
langsiktige mål 

har vært å 
redusere 

eierskapet i SN 
Power

Norfunds 
investering i SN 

Power har gitt en 
årlig avkastning 
(IRR) på 19% i 

NOK

Norfund selger SN Power for å resirkulere kapital

%



Samarbeidet mellom Scatec Solar og Norfund styrkes
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49%

Anlegg 
i drift

Prosjekter under 
utvikling

Uganda
(Bujagali)

Rwanda, DRC, 
Burundi Madagaskar

255 MW 147 MW 120 MW

Prosjekter under 
utvikling

• Tett samarbeid i mer enn 10 år
• Det nyetablerte J/V skal drifte SN Powers eksisterende 

anlegg i Afrika
• Det skal utvikle nye prosjekter i Afrika Sør for Sahara
• Anleggene vil bli driftet av Scatec Solar men eid av Norfund

Et partnerskap som gir meningEt naturlig steg videre for Scatec Solar

• Vannkraft og solenergi utfyller hverandre
• Gir Scatec Solar en sterk posisjon i markeder med vekst
• Scatec Solar er en god industriell kjøper av SN Power
• Et godt hjem for de ansatte i SN Power



Må investeres i fornybar energi 
frem mot 2025 for å møte 
utviklingslandenes energibehov

900
MILLIARDER

USD

Afrika kommer til å bli hardest 
rammet av klimakrisen

Mennesker i Afrika Sør for 
Sahara mangler tilgang til 
strøm 

600
MILLIONER

Fornybar energi er avgjørende for vekst i utviklingsland uten å 
forverre klimakrisen

Betydelig kapital skal raskt settes i 
arbeid for å finansiere nye prosjekter

Bekjempe 
fattigdom

Unngå CO2 
utslipp

Redusere lokal 
forurensing



Vårt oppdrag er ikke enkelt og vi løser 
det ikke alene

Vi er satt opp til å ta risiko for å bidra til utvikling 
– det er vanskelig og vi vil ikke alltid lykkes

Vår ambisjon er å skape 
jobber og bedre levekår

Vi lykkes ikke alene – vi lykkes I 
samarbeid med andre
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