FUNDO DINAMARQUÊS PARA INVESTIMENTO CLIMÁTICO
Capital para investimentos sustentáveis
O Fundo Dinamarquês de Investimento Climático (DCIF)
oferece capital de risco e aconselhamentos para investimentos climáticos ou projetos relacionados ao clima em países
em desenvolvimento e mercados emergentes.
O DCIF está pronto para co-investir com empresas, bem
como com desenvolvedores que desejam fornecer tecnologia, desenvolver ou operar iniciativas que reduzam as
emissões de gases de efeito estufa. Isto pode ser:
• Projetos de energia renovável, como, por exemplo:
eólica, solar ou hidroelétrica;
• Fornecedores de projetos de energia renovável;
• Projetos de energia eficiente, para redução de emissões
de gases de efeito estufa;
• Projetos de energia alternativa, como, por exemplo,
usando resíduos;
• Projetos de transporte;
• Materiais e equipamentos para economia de energia;
• Projetos com o objetivo de se ajustes às mudanças
climáticas.
PROJETOS COMERCIALMENTE VIÁVEIS
Um projeto climático co-financiado pelo DCIF deve ser
comercialmente viável e oferecer um retorno atrativo
para seus investidores. Como um investidor minoritário,
o DCIF está preparado para participar com capital de risco
sob a forma de financiamento de capital ou imprestimos
mezzanino de no mínimo 2 milhões de euros.
INVESTIMENTOS COM INTERESSES DINAMARQUESES
Para que os projetos sejam qualificados para o co-investi-

mento pelo DCIF, investidores dinamarqueses ou know-how,
serviços ou tecnologia dinamarqueses devem ser incluídos.
Definimos isso como “interesse econômico dinamarquês”.
Em projetos selecionados, o DCIF está disposto a ajudar
empresas ou desenvolvedores não dinamarqueses a estabelecer contato com parceiros dinamarqueses relevantes
para formar tal interesse econômico.

Agradecemos a nossa cooperação com o
Fundo Dinamarquês para Investimento
Climático, porque eles podem contribuir com
capital de risco, bem como sólida experiência
comercial e visão nos países em
desenvolvimento...
Morten Dyrholm, vice-presidente sénior do grupo,
marketing, comunicação e assuntos públicos, Vestas

BASEADO EM 50 ANOS DE EXPERIÊNCIA
A IFU gerência os fundos do DCIF. Consequentemente, o
DCIF pode tirar bons frutos dos 50 anos de experiência da
IFU: a criação de 1.200 empresas em mais de 100 países.
A sede da IFU está localizada em Copenhague, e o fundo
tem escritórios regionais na Ásia, África, América Latina e
Europa Central e Oriental, bem como uma ampla rede de
mais de 40 conselheiros regionais e globais.

O DCIF POSSUI EXPERTISE EXCLUSIVA

Mais de 60 investimentos
em energia renovável e
eficiência energética

Investimentos climáticos
em 23 países em
desenvolvimento;

GERENCIAMENTO DA IFU

Investimentos totais de
BRL 0,8 bilhão em projetos
climáticos;

Experiência de envolvimento ativo no desenvolvimento de projetos de
energia;

Profundo conhecimento
em questões de sustentabilidade em projetos de
energia.

UM TÍPICO ACORDO DE INVESTIMENTOS
A imagem abaixo ilustra como um contrato de investimento é tipicamente estruturado. O DCIF sempre fornecerá
capital de risco para uma empresa localizada em um dos países elegíveis para investimentos do DCIF. O DCIF será um
investidor minoritário em todos os projetos, o que significa que é necessário financiamento de capital e/ou empréstimo com outras fontes. Isso pode ser fornecido por uma empresa dinamarquesa, parceiros locais, investidores e/ou
bancos de desenvolvimento regional. Em todos os investimentos, é necessário estabelecer um interesse dinamarquês.

INTERESSE
DINAMARQUÊS*

Capital
próprio

Banco local

Investidor local

Empréstimo

PARQUE EÓLICO
Capital
Empréstimo / patrimônio
Banco de Desenvolvimento / DFI

* INTERESSE DINAMARQUÊS
- Investidor dinamarquês;
- Empresa dinamarquesa que fornece bens, tecnologia, know-how, gerenciamento ou serviços;
- Participação financeira indireta na empresa do projeto;
- Empresa dinamarquesa que obtenha produtos da empresa do projeto;
- Participação dinamarquesa no conselho ou na equipe de gerenciamento da empresa do projeto;
- Uso da tecnologia dinamarquesa de ponta no projeto;
- Criação de emprego na Dinamarca – de forma direta ou indireta.

APOIO DE INVESTIMENTOS DCIF/IFU

Alguns parceiros dinamarqueses do DCIF e da IFU:

www.ifu.dk

