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Seminar: Investering i vindmøller i Tyskland 
Fortsat drift, re-powering eller ophør efter 20 år?

Tyskland er fortsat et interessant marked, når dan-
ske investorer påtænker at investere i vindmøller. 

Der er en stigende efterspørgsel på investering 
i allerede idriftsatte vindmøller. Garantien på 
EEG-tariffen udløber efter 20 års drift. Skal man så 
videredrive møllerne, foretage en re-powering eller 
sælge møllerne? 

Samtidig vil den historisk lave markedspris på el få 
indflydelse på værdiansættelsen af en given vind-
mølle. Dette øger kravet til optimering af en given 
mølles drift og vedligeholdelse. 

På den baggrund har Andersen Partners og Dantax 
sammensat et spændende seminar med en række
inspirerende oplæg, som giver både nye og erfarne 
investorer værdifulde og relevante input om de 
rammebetingelser, der gælder i Tyskland i forhold 
til fortsat drift af vindmøller efter 20 års drift, 
repowering, vigtige tysk-danske skatteforhold, 
strømprisudvikling og tekniske optimeringsmulig-
heder.

Seminarerne afholdes den 1. november 2018 i 
Aarhus og den 15. november 2018 i København.

Vi glæder os til at se jer!

Oplægsholdere:
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Emner og oplægsholdere

Velkomst 
ved Jens Bundgaard-Hansen, Erhvervsdirektør - 
Sydbank 
www.sydbank.dk

Life after the EEG: chances, risks and expectations 
towards the future development of the electricity 
price 
ved Alexander Rybka, Director Short Term Portfolio 
Management - Danske Commodities Deutschland 
www.danskecommodities.de

Juridiske udfordringer og risici for re-powering 
og fortsat drift efter 20 år
ved Markus Krieger, Rechtsanwalt - Andersen Partners 
Advokatfirma
www.andersen-partners.dk

Re-powering – muligheder og fodfejl fra praksis 
vinkel
ved Jakob Kortbæk, Medejer - Eurowind Energy 
www.ewe.dk 

Skatteoptimering i Danmark og Tyskland – også 
ved salg og likvidation
ved Sigrun Scherff, Steuerberaterin - Dantax og 
Johnny Normind, Tax partner – Tax Advice
www.dantax.dk / www.taxadvice.dk

Service og vedligehold tilpasset vindmøllens 
alder og kundens risikoprofil
ved Jeppe Hjuler Mikkelsen, Direktør - Connected Wind 
Service Danmark 
www.connectedwind.com

Retrofit for wind turbines – Market and solutions 
for optimization of wind turbine performance 
and extension of component lifetime     
ved Markus Adrian, Commercial Advisor Wind Energy - 
Danmarks Generalkonsulat i Hamborg
www.tyskland.um.dk

Spørgsmål, networking og kaffe 

Tid og sted

Aarhus
Torsdag, den 1. november 2018, kl. 13.00-17.00
Sydbank A/S
Store Torv 12
8000 Aarhus C

København
Torsdag, den 15. november 2018 kl. 13.00-17.00
Dansk-Tysk Handelskammer
Kongens Nytorv 26, 3. sal
1050 København K
 
Tilmelding 
Tilmelding sker efter først til mølle-princippet, så 
registrér allerede din tilmelding i dag. 
Tilmelding sker ved at sende en mail til Markus 
Krieger - mkr@andersen-partners.dk - senest den 
15. oktober 2018.

Det er gratis at deltage.

Spørgsmål om arrangementet
Har du spørgsmål vedrørende arrangementet, er 
du velkommen til at kontakte Markus Krieger eller 
Sigrun Scherff.

             

Markus Krieger

Tel. +49 (0)40 34809351

Mail  mkr@andersen-partners.dk

Sigrun Scherff

Tel. +49 461 700350

Mail  scherff@dantax.dk
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