KIF
CAPITAL DE RISCO
E CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS
NO SETOR CLIMÁTICO

FUNDO DINAMARQUÊS DE
INVESTIMENTO DO CLIMA
Capital de risco e consultoria para
investimentos no setor climático
O Fundo Dinamarquês de Investimento do Clima (KIF) oferece capital
de risco e consultoria para investimentos no setor climático ou projetos
relacionados ao clima para países em desenvolvimento e mercados
emergentes.
O KIF se dispõe a investir conjuntamente com empresas, bem como
desenvolvedores, que almejam fornecer tecnologia para desenvolver ou
operar negócios que visam reduzir a emissão de gases do efeito estufa,
podendo ser:
• Projetos de energia renovável, tais como eólica, solar e hidráulica;
• Fornecedores para projetos de energia renovável;
• Projetos de eficiência energética, reduzindo a emissão
de gases do efeito estufa;
• Projetos de energia alternativa, p.ex. usando resíduos como insumo;
• Projetos de transporte;
• Materiais e equipamentos de redução energética;
• Projetos com objetivo de ajuste às mudanças climáticas.
Projetos comercialmente viáveis
Projetos climáticos financiados pelo KIF devem ser comercialmente
viáveis, de modo a oferecer um retorno atrativo para seus investidores.
Como um investidor minoritário, o KIF pode participar com capital de
risco na forma de capital social (equity) ou financiamento intercalar
(mezzanine) de 2 a 15 milhões de euros por projeto.
Através de sua ampla rede de contatos, como outras instituições financeiras de desenvolvimento e bancos de desenvolvimento, o KIF pode auxiliar no estabelecimento de pacotes financeiros para projetos maiores.
Investimentos requerem um interesse dinamarquês
Para que os projetos se beneficiem do investimento conjunto do KIF, é
uma çondicão que exista know-how, serviços ou tecnologia dinamarquesa. Isso é definido como interesse econômico dinamarquês.
O KIF também é capaz de auxiliar empresas não-dinamarquesas ou desenvolvedores no estabelecimento de importantes contatos com parceiros dinamarqueses, para criar um interesse econômico dinamarquês.
45 anos de experiência
IFU – Fundo de Investimento para Países em Desenvolvimento – é o gestor do fundo KIF. Portanto, o KIF pode beneficiar-se de 45 anos de experiência do IFU na constituição de 1.200 empresas em mais de 100 países.
A sede do IFU está localizada em Copenhague, Dinamarca. Ademais, IFU
tem escritórios regionais na China, Índia, Egito, Gana, Quênia, África do
Sul e Colômbia, bem como uma ampla rede de contatos, com mais de 40
conselheiros regionais e globais.

INVESTIMENTOS
Parque solar no Chile
Vicuña Solar é um parque solar de 6,8 MW localizado perto da cidade
de Vicuña, no Chile, uma das áreas mais ricas do país em termos de irradiação solar.
A estimativa da produção do parque solar é 14,3 GWh por ano, o equivalente para reduzir as emissões de CO2 em 6.649 toneladas, correspondentes à poluição gerada por 2.794 carros por ano.
O parque solar é construído em uma propriedade privada, que tem sido
assegurado por um contrato de locação a longo prazo e conectado ao
sistema SIC no nível da linha de distribuição.
Vicuña Solar é uma joint venture entre ECOSOLAR e KIF, possuindo
patrimônio total de cerca de 12 milhões de dólares.
O projeto utiliza inversores da SMA
Solar Technology AG, que é parcialmente propriedade da empresa dinamarquesa Danfoss. Isso qualifica o projeto para co-investimento através do
KIF, que pode investir em projetos
onde existe um investidor dinamarquês
ou um interesse dinamarquês,
como é o caso da Vicuña Solar.

AVK Group
O grupo AVK é líder na fabricação de válvulas, hidrantes e acessórios
para rede de distribuição de água e gás, bem como tratamento de esgoto
e proteção contra incêndios.
A tecnologia e os produtos do grupo AVK contribuem para a redução
das perdas nos sistemas de distribuição de água e, desse modo, ajuda a
economizar energia associada à produção e distribuição de água potável.
Além disso, os produtos AVK são usados para o tratamento de esgoto e,
portanto, auxiliam no tratamento da água poluída por resíduos. Introduzir as válvulas AVK no setor hídrico do Brasil é prever substanciais economias de carbono.
O Fundo Dinamarquês de Investimentos do Clima investiu em uma nova fábrica do grupo AVK de 2.000 m2 em
Indaiatuba, uma cidade industrial localizada aproximadamente a 100 km de
São Paulo.

danishclimateinvestmentfund.com
Contato IFU/KIF:
Jacob Klingemann
Vice Presidente
Investimentos
do Clima
Tel: +45 33 63 75 28
E-mail: jkl@ifu.dk

Otto Vinther
Christensen
Diretor de
Investimento
Tel: +45 33 63 75 04
E-mail: ovc@ifu.dk

Natalia Svejgaard
Diretora de
Investimento
Tel: +45 33 63 75 31
E-mail: nsv@ifu.dk

Niels Evendt
Diretor de
Investimento
Tel: +45 33 63 75 52
E-mail: ne@ifu.dk

Henrik Jepsen
Diretor de
Investimento
Tel: +45 33 63 75 10
E-mail: hj@ifu.dk

Bettina
Aagaard Vester
Gerente de
investimento
Tel: +45 33 63 75 56
E-mail: bav@ifu.dk

COVER PHOTO: SCANPIX

IFU
Fredericiagade 27
1310 Copenhague K · Dinamarca
Tel: +45 33 63 75 00
ifu@ifu.dk
ifu.dk
CVR No. 23598612

BUCHS.DK

Frederik Zeuthen
Diretor Regional, Latin America
Bogotá, Colombia
Tel: +45 33 63 75 47 / +57 (1) 746 8016
Mob: +57 3232219465
frz@ifu.dk

