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Per Wimmer:
Grøn energi er
den nye boble
Vi har intet lært af
finanskrisen, og
de store banker er
i fuld færd med at
opbygge den næste
store boble – denne
gang inden for
grøn energi, mener
den danske
mangemillionær
Per Wimmer
PrivatInvestor
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struktion, når man finder ud af,
at de her projekter ikke holder.
Det bliver lidt ligesom dotcomboblen. Der bliver selvfølgelig
nogle Google-, Ebay- og Amazon-typer, og det er dem, vi håber på at kunne finde, men der
bliver også en ordentlig kirkegård,« siger Per Wimmer.
Den
vestsjællandskfødte
mangemillionær forudser, at
der efter en periode med massiv statsstøtte til diverse former
for ny grøn energi vil rejse sig et
krav om at se, hvilke resultater
de mange skattefinansierede investeringer rent faktisk har ført
med sig. Og her vil der være så
lidt at vise frem, at der vil blive et enormt politisk pres for at
trække den livgivende statsstøtte tilbage.

Store babelstårne
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Når investorer og regeringer
verden over skyder milliarder af
kroner i grønne energiformer, så
er det reelt med til at skabe den
næste boble, der om seks-syv år
vil sende verden ud i endnu en
krise. De kommende år er der
dog masser af penge at tjene på
netop denne type selskaber, mener den danske mangemillionær og finansentreprenør Per
Wimmer.
»Fra nu af og de næste seks år
vil der være rigtig gode penge
at tjene. Vi vil fortsætte med at
se grønne statstilskud til naturgas, sol, jordvarme og vind, men
staterne er ikke disciplinerede
nok med, hvordan man skubber
de her mange penge ind i virksomhederne, og derfor ser de
ikke nok på, hvor stærke de her
projekter egentlig er. Derfor ender man med at finansiere nogle
businessplaner, som ikke holder
om fem-ti år,« siger han.
Per Wimmer arbejder selv
med at skaffe grønne virksomheder kapital til deres projekter,
og interessen for at finansiere
og støtte udviklingen i de alternative energiformer er enorm,
forklarer han og sammenligner
udviklingen med den store ITboble i starten af årtusindet.
»Der bliver smidt mange gode penge efter de her projekter,
og der bliver så meget værdide-

»Men på det tidspunkt har man
bygget store babelstårne op, og
store gældsbyrder ikke mindst,
for grøn energi er meget kapitaltungt. Og så sidder de på
et ordentligt gældsbjerg, hvor
det så viser sig, at deres forretningsmodel ikke holder uden
den massive statsstøtte,« siger
Per Wimmer og peger på at lande som Spanien og Italien allerede er begyndt at trække i land
på statsstøtten til de meget ambitiøse solcelle-projekter, der er
sprunget op som paddehatte de
seneste år.
»Spanien er begyndt at trække statsstøtten til sig, og det
endda retroaktivt, og det sker
også i Italien. Tidligere var Bulgarien og andre østlande også meget aktive inden for grøn
energi, men de har også sat tarifferne meget ned. Så det er ikke noget jeg griber ud af den blå
luft. Jeg ved, det kommer til at
ske, og vi kommer til at se det
i endnu større omfang,« siger
millionæren.

Blæser boblen op
Han mener, at problemet ikke
kun ligger i den massive statsstøtte, men i lige så høj grad hos
de store investeringsbanker,
som i deres jagt på store og hurtige profitter er med til at blæse
boblen op. De erfaringer, man
høstede under IT-boblen og ikke mindst under finanskrisen,
har myndighederne ikke gjort
brug af, så cirkusset fortsætter
med uformindsket kraft – nu
bare inden for grøn energi frem
for i amerikanske subprime-lån,
forklarer han.

»Jeg kan se, at der ikke er blevet gjort ret meget. Der er blevet
snakket meget, men der er ikke
gjort noget. Det er meget hurtigt blevet »same procedure as
usual« på Wall Street. Hvis der
ikke bliver gjort noget, så gør vi
som sektor præcis det samme
igen. Vi er motiveret af en vis
adfærd, og vi går derhen, hvor vi
tjener flest penge,« understreger Per Wimmer.

Afviser skatteværktøj
Han så gerne at myndighederne, som alligevel på nuværende
tidspunkt er storaktionærer i en
række af de største banker, greb
chancen og tvang storbankerne
til at ændre deres aflønningssystemer.
Forskellige former for skatter
duer ikke, understreger han, for
så flytter bankerne bare handlerne til et land, der står uden
for den pågældende skatteaftale. Men en ændring af bonussystemet, så de ansatte ikke fristes
til at tage kortsigtede risici, det
ville gøre umådeligt meget gavn,
mener Wimmer.
»Det handler om at regulere den motivation, som den enkelte medarbejder har. Det, der
skete, var, at medarbejderen i en
bank blev motiveret til at sælge
løs i det pågældende år uanset
hvor meget risiko, der kom på
bøgerne. Så det handler helt sikkert om at ændre den motivation og gøre bonusordningerne
mere langsigtede,« siger han.

Loft indført
I Storbritannien har man indført et loft over bonusudbetalingerne, og hvis der udbetales
beløb ud over loftet, så bliver de
beskattet voldsomt. Men det har
ikke hjulpet en pind, fortæller
Per Wimmer. Tværtimod, så har
det bare gjort bankerne endnu mere sårbare, fordi de i stedet for at udbetale enorme bonusser, når det går godt, nu bare
giver nøglemedarbejderne tre
gange så høje faste lønninger.
»Så i stedet for at få 100.000
pund, så får de nu 3-400.000
pund, og det øger den faste omkostningsbase og gør banken
mere sårbar i dårlige tider. Derfor vil vi få flere massefyringer,
for banksektoren er meget cyklisk, og det er faktisk præcis
hvad vi ser i øjeblikket,« siger
han.
heidi.birgitte.nielsen@borsen.dk
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Blå bog
Per Wimmer
■■Per Wimmer er 43 år, millionær og indehaver af investerings-

banken Wimmer Financial i London samt organisationen
Wimmer Space, der har som mål at gøre Per Wimmer til den
første dansker i rummet.
■■Han er opvokset i Slagelse, og tog i 1987 studentereksamen
fra Slagelse Gymnasium
■■Han har studeret på både Københavns Universitet,
Europakollegiet i Brügge, University of London og Harvard, og
imellem studierne har han arbejdet som assistent for
EU-kommissær Henning Christoffersen i Europakommissionen
og som konsulent for McKinsey.
■■Efter tiden på Harvard blev han investeringsrådgiver og siden
afdelingsdirektør i investeringsbanken Goldman Sachs. Siden har
han været aktierådgiver i Collins Stewart og i MF Global/Man
Securities.
■■I 2007 etablerede han sin egen investeringsbank, Wimmer
Financial, der har til huse på Oxford Street i London.
■■Banken opererer både inden for direkte investering og corporate
finance med særligt fokus på olie, gas, minedrift og grøn energi.
■■Per Wimmer har netop udgivet bogen »Wall Street« om sine
erfaringer i finansverdenen. Børsens anmelder gav bogen seks
stjerner og betegnelsen »et meget læseværdigt studium af
finansverdenen i både frø- og fugleperspektiv.« 
Hei

»Nu investerer
taxachaufførerne
i guld«
AF HEIDI BIRGITTE NIELSEN

Når de britiske taxachauffører
hører, at Per Wimmer arbejder inden for finans, så begynder de straks at give gode råd
og fortælle om, hvad de selv lige har sat pengene i. Det er finansmanden vant til, og han
ved også, at hvis han ikke for
længst ude af det aktiv, som taxachaufførerne bræger op om,
så er det om at sælge så hurtigt
som muligt. Og lige nu taler de
rigtig meget om guld, fortæller
Per Wimmer.
»De taler alle om guld i øjeblikket, så i princippet burde
vi løbe langt væk fra guld. Men
faktum er desværre, at der over
de næste par år fortsat vil være
store problemer med den europæiske økonomi, så behovet for
at have et hedge – et reelt aktiv
– er der stadig,« siger han.

Bruges i krisetid
Guld bliver brugt i krisetider
som en sikker investeringshavn, fordi det forventes at beholde sin værdi, uanset hvad
der sker. De seneste måneder
har guldprisen dog været på
en decideret himmelflugt med
stigninger på flere hundrede dollar per troy ounce. Siden
nytår er prisen på guld steget
med mere end 30 pct., og de seneste 12 måneder er prisen steget med 50 pct.
»Man kan argumentere for,
at der er en boble i guld lige nu.
Det, vi i hvert fald ikke gør, er at
købe fysisk guld. Den trade er
for sent. Der skulle man have
købt for flere måneder siden,«
siger Per Wimmer.
I stedet har han kastet sig
over aktier i guldmineselskaber, som i flere tilfælde har givet
rigtig pæne afkast. Per Wimmer advarer dog mod at kaste
sig over de største guldmine

selskaber som Newmont og
Gold Fields, som på trods af de
raket-agtige guldpriser ikke har
kastet nær så meget af sig rent
kursmæssigt, som man kunne
forvente.

Får et værdiløft
»Dem, vi går efter, er de selskaber, som er ved at gå fra at
være udforsknings- til at være produktionsselskaber. Som
udforskningsselskab
handles du til værdien af det guld,
du har i jorden, men når de så
går i produktion, så får de et
værdiløft,« siger han og nævner det australsk listede selskab
Northern Star som et godt eksempel. Da Wimmer Financial gik ind i selskabet sidste år,
blev aktien handlet omkring 5
australske cent, hvor den nu ligger i godt 55 cent. Men netop
fordi guldaktier har klaret sig så
godt den seneste tid, er det ved
at være på tide at gå ud af dem,
mener porteføljeforvalter i Maj
Invest Kurt Kara.

Mere attraktive
Han har længe været eksponeret mod de gyldne mineselskaber i foreningens value-portefølje, men nu er andre former
for selskaber blevet så billige,
at de på sigt ser mere attraktive ud end guldminerne, fortæller han.
»Der er sket et kraftigt ryk
ned på aktiemarkedet, og derfor har vi valgt at samle nogle
andre aktier på med provenuet
fra guldmineselskaberne. Markedet er meget følelsesladet p.t.,
men det bør man ikke være som
investor. Hvis man mener, at
jorden består om et år eller tre,
så synes vi, at de aktier, vi har
med at gøre, de ser interessante
ud,« siger Kurt Kara.
heidi.birgitte.nielsen@borsen.dk
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