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PRESSEMEDDELELSE

Nuuk og København, den 9. juni 2016
Grønlandske og internationale investorer og virksomheder er glade for, at den grønlandske
regering nu byder investorer i Grønland velkomne. Der ses positivt på mulighederne for at
investere i lufthavne og anden infrastruktur til gavn for det grønlandske samfund.
Udmeldingen fra Naalakkersuisoq for finanser Randi Vestergaard Evaldsen i KNR i sidste uge om at
byde investorer i Grønland velkomne modtages meget positivt af en række grønlandske og
internationale investorer og virksomheder.
Samtidig ser mulige konsortiepartnere positivt på at investere i udbygningen af lufthavne i
Grønland til gavn for det grønlandske samfund med udgangspunkt i Landstingets beslutning af 2.
december 2015, hvor særligt lufthavnsudvidelserne i Nuuk og Ilulissat fremhæves som egnede til
anlæg, drift og finansiering i offentligt-privat partnerskab.
MP Pension, Siemens og MT Højgaard er klar til at stå i spidsen for et offentligt-privat
konsortiesamarbejde om lufthavnsudvidelserne. Konsortiet vil sikre en effektiv proces for
finansiering, anlæg, drift og vedligehold, hvilket øger sandsynligheden for en succes for samfundet
i form af større tilgængelighed, lavere priser, nye arbejdspladser, uddannelse og økonomisk vækst.
Konsortiet håber på at gå i dialog og forhandling med den grønlandske regering umiddelbart efter
sommerferien.
Den Nordiske Investeringsbank, GrønlandsBANKEN, og Greenland Venture ser positivt på
konsortiemodellen og mulighederne for Grønland i form af nye arbejdspladser,
uddannelsesmuligheder og økonomisk vækst, samtidig med at risikoen og presset på landskassen
reduceres.
Jens Munch Holst, administrerende direktør, MP Pension:
”Udvidelserne af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat er med vor langsigtede investeringsstrategi
interessante for os, og vi står klar til at indgå i samtaler og forhandlinger med øvrige
konsortiedeltagere og de grønlandske myndigheder om et konkret aftalegrundlag med
udgangspunkt i, at samarbejdet skal være til gavn for alle parter i et langsigtet partnerskab med et
fælles ønske om succes.”
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Carsten Dahl, direktør, Siemens Grønland:
”Som en global virksomhed i 190 lande med ca. 350.000 ansatte og aktiviteter i Arktis i mere end
100 år inden for teknologi- og miljørigtige løsninger er det Siemens mål i Grønland at bidrage til
langsigtede og bæredygtige løsninger inden for infrastruktur, energi og miljø. Siemens er derfor en
naturlig partner i et langsigtet konsortiesamarbejde mellem virksomheder, investorer og offentlige
myndigheder til anlæg, drift og ejerskab af lufthavnene i Ilulissat og Nuuk og andre lignende
projekter. Siemens ønsker herudover at bidrage til det grønlandske samfund med arbejdspladser
og nye uddannelsesmuligheder, således at det bliver mere attraktivt at bosætte sig og arbejde i
Grønland, til gavn for den enkelte og det grønlandske samfund som helhed.”
Jóannes Niclassen, divisionsdirektør, MT Højgaard:
”MT Højgaard er med vores mangeårige tilstedeværelse, dybe kendskab til grønlandske forhold og
erfaring med anlæg og drift af store bygge- og anlægsprojekter her i landet en naturlig deltager i
et langsigtet partnerskab mellem virksomheder, investorer og grønlandske myndigheder, om at
stå for udvikling, anlæg, drift og ejerskab af de udvidede lufthavne i Nuuk og Ilulissat. I forbindelse
med lufthavnsprojekterne vil MT Højgaard arbejde tæt sammen med vores grønlandske
partnervirksomheder, så når projekterne bliver en realitet, vil en meget stor del af
arbejdsopgaverne i forbindelse med planlægning, anlæg og drift blive udført af grønlandske
virksomheder. Vi er klar til at gå hurtigt i gang, så Grønland kan få del i væksten i turisme i
Nordatlanten og i Arktis.”
Søren Kjær Mortensen, Senior Director, Den Nordiske Investeringsbank (NIB):
”Siden nytår har den Nordiske Investeringsbank, der er ejet af de nordiske og baltiske stater, afsat
500 millioner euro, svarende til næsten 3,8 mia. danske kroner, til investeringer i Arktis. NIB
finansierer projekter, der forbedrer konkurrencedygtigheden og miljøet i de nordiske og baltiske
lande. Banken vurderer grundigt, hvordan hvert enkelt projekt bidrager til at opfylde dette
mandat. NIB’s langtidsfinansiering passer godt til OPP-samarbejde inden for blandt andet
infrastruktur, idet disse typisk har en lang livstid. Derfor er NIB positivt stemt for at se nærmere på
et konsortiesamarbejde med øvrige investorer, virksomheder og de grønlandske myndigheder.”
Martin Kviesgaard, administrerende direktør, GrønlandsBANKEN:
”Det er yderst positivt at Naalakkersuisut gerne ser udenlandske investeringer i Grønland. Det kan
blive et væsentligt element i at fremme økonomisk vækst i Grønland. GrønlandsBANKEN har som
en stærk lokal spiller deltaget i finansiering af mange af de største investeringer i Grønland og vi
ser helt sikkert os selv som en mulig partner ved kommende investeringer. Det vil kunne fremme
økonomisk vækst og sikring af et bredt fundament for Grønlands fremtidige økonomi.”
Karsten Høy, administrerende direktør, Greenland Venture:
”Selvom investering i lufthavne og anden infrastruktur umiddelbart ligger uden for vort
fokusområde, ser vi meget positivt på tankerne om et offentligt-privat samarbejde om
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lufthavnsudvidelserne i Ilulissat og Nuuk, og andre lignende projekter baseret på fornuftige
business cases. Moderne lufthavne skaber både arbejdspladser og indtægter lokalt men nok så
meget er de betydelige indirekte drivkræfter for økonomisk vækst gennem øget tilgængelighed og
lavere priser, og vil bidrage til at gøre det mere attraktivt at investere i nye virksomheder og
dermed arbejdspladser og uddannelsesmuligheder i vort land.”

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Søren Hovgaard, direktør, NextPartners, finansielle rådgivere
+45 4081 3575, sph@nextpartners.dk
Fakta om MP Pension
MP Pension – Pensionskassen for Magistre & Psykologer (MP) er en arbejdsmarkedspensionskasse,
og vi forvalter cirka 100 mia. kr. og servicerer pensionskassens cirka 110.000 medlemmer.
Fakta om Siemens
Siemens er verdens største leverandør af bæredygtige og miljøvenlige løsninger, og over 46 % af
omsætningen kommer fra vores grønne portefølje. Vi beskæftiger ca. 350.000 medarbejdere i ca.
190 af verdens lande. I Danmark beskæftiger vi ca. 8.500 medarbejdere.
Fakta om MT Højgaard
MT Højgaard er en af Nordens førende bygge- og anlægsvirksomheder. Vi samarbejder med
kunder overalt i Danmark og flere steder i udlandet. Vi løser alt fra de mindste bygge- og
anlægsopgaver til meget store og komplekse bygningsværker, infrastrukturprojekter og
installation af offshore-fundamenter til havvindmøller.
Fakta om Den Nordiske Investeringsbank (NIB)
NIB er et internationalt finansieringsinstitut, som ejes af Danmark, Estland, Finland, Island,
Letland, Litauen, Norge og Sverige. Banken driver lånevirksomhed i såvel medlemslandene som
udenfor. Banken yder langfristede lån og garantier på konkurrencedygtige markedsvilkår til sine
kunder i de private og offentlige sektorer. Projekter, der kommer i betragtning med hensyn til
finansiering, vurderes ud fra et perspektiv om bæredygtig vækst.
Fakta om GrønlandsBANKEN
GrønlandsBANKEN driver bankvirksomhed i Grønland under fri konkurrence med inden- og
udenlandske pengeinstitutter og leverer rådgivning og ydelser på det finansielle område til alle
borgere og virksomheder i Grønand. Bankens mission skal ses i et bredere perspektiv, hvor
GrønlandsBANKEN kan opfattes, som hele Grønlands Bank. Det medfører et udvidet ansvar for at
deltage positivt og aktivt i samfundsudviklingen og bidrage til at skabe muligheder i det
grønlandske samfund og samtidig sikre en solid finansiel virksomhed. Denne væsentlige rolle er
GrønlandsBANKEN yderst bevidst om.
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Fakta om Greenland Venture
Greenland Venture skal rådgive og investere i virksomheder og projekter, der har gode
udviklingsmuligheder, og som har behov for kapitaltilførsel, for at kunne udnytte og realisere disse
muligheder, samt varetage formidling af aktuelle og kommende programsamarbejder i
overensstemmelse med de respektive ordningers formål.

