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Cykelstier i Bologna, der er finansieret
med et EIB-lån til den italienske
storby. Se s. 27
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Meddelelse fra FORMANDEN

E

IB-Gruppen finansierer og støtter projekter,
som har en stærk og inspirerende virkning
på europæiske virksomheder og europæiske borgeres liv. Denne påvirkning er vokset hastigt i de seneste år som resultat af vores indsats
for at udnytte pengene klogere – ved at kombinere EIB-Gruppens finansiering med privat kapital,
EU-midler og -tilskud og rådgivningsstøtte fra EIB's
eksperter – for at opnå den størst mulige økonomiske effekt.
Virkningen af vores aktiviteter bør kunne mærkes i
hele Europa, da samhørighed er en af grundpillerne i
vores arbejde, som vi også havde for øje i 2016. Målt i
procent af BNP blev den største andel af EIB-Gruppens
finansieringsaftaler indgået i Estland, Malta, Bulgarien,
Cypern, Kroatien, Polen og Slovakiet.
Vi bestræber os på at sikre, at velstanden fordeles
jævnt på hele kontinentet samt i områder uden for
Europa. EIB er et fast element i EU's værktøjskasse, som
skal virkeliggøre den globale EU-strategi og den europæiske konsensus om udvikling. Vi forsøger hele tiden at imødegå den udfordring, der består i at fremme en bæredygtig økonomisk vækst i de lande, som er
udgangspunktet for den seneste migration – således
at færre mennesker tvinges til at begive sig ud på en
smertelig og ofte farlig rejse bort fra deres hjemland
– samtidig med at vi også fremmer robuste økonomier i værtsområderne i Mellemøsten, Nordafrika og
Vestbalkan.
I 2016 mobiliserede vores portefølje af lån, garantier
og investeringer samlede investeringer til det tårnhøje
beløb af 280 mia. EUR. EU's banks finansieringer gør en
reel forskel ved at udfylde huller i markedet, idet den i
stigende grad gør brug af investeringsplanen for Europa til at yde støtte til SMV'er og innovative virksomheder, som måske ellers ikke ville have haft adgang til vores finansiering.
Overalt, hvor vi investerer, søger vi at finde innovatorer. Uden innovation vil EU ikke være konkurrencedyg-
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tig. Herved får investeringsplanen for Europa en stærk
rolle, da den gør os i stand til at finansiere innovative
selskaber, som tidligere måske ikke har været på vores
radar. Ved at finansiere forskning i ny teknologi har vores støtte til innovative selskaber mulighed for at ændre liv, i nogle tilfælde endog potentiale til at redde liv.
Sidste år finansierede vi en familieejet satellitvirksomhed i Bremen og den første fond, som investerer
i virksomheder oprettet af videnskabsfolk fra franske
universiteter, og i begge tilfælde havde vi investeringsplanen for Europa i ryggen. Vi finansierede også forskning i en zikavaccine i Lyon og en opgradering af partikelacceleratoren "large hadron collider" i CERN – Den
Europæiske Organisation for Højenergifysik. Disse innovatorer går hver deres veje, men alle bevæger de sig
hen imod en fremtid, hvor Europa kan måle sig med
virksomheder overalt i verden. Når jeg ser fremad mod
2017, forventer jeg et endnu større fokus på investeringer som disse. Dette må være innovationsår i EIB.
Med denne innovative fremtid i tankerne er jeg optimistisk på Europas vegne. Banken spiller en afgørende rolle i bestræbelserne på at finde fælles fodslag for
alle EU's borgere på den europæiske vej. EIB-Gruppens
lån og garantier, den rådgivning, vi yder, og de initiativer, vi støtter, er konkrete beviser på EU's betydning for
virksomheder og for borgernes liv i hele Europa. Denne aktivitetsberetnings historier om vores projekter illustrerer, hvordan EU's bank skaber forbindelser mellem mennesker, virksomheder og økonomier. Vi skaber
et mere forenet kontinent. Det er den allervigtigste prioritet lige nu.
Werner Hoyer

Meddelelse fra
FORMANDEN

Vores investeringer
og initiativer
skaber forbindelser
mellem mennesker,
virksomheder og
økonomier. Vi skaber
et mere forenet
kontinent. Det er den
allervigtigste prioritet
lige nu.
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Samlet FINANSIERING
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EIB-Gruppen

4

Aktivitetsberetning

innovation og
kompetencer

til

små og
mellemstore
virksomheder

til

infrastruktur

til

miljø

2016

Støttede
investeringer i alt

280 mia.
EUR

EUR

til

EUR

EUR

EUR

13,5 mia.
33,7 mia.
19,7 mia.
16,9 mia.

.
a
i
m
,8
EUR

Underskrevne
aftaler for

HØJDEPUNKTER i 2016

Kvinder skræller frugt til cypriotisk
slik, der fremstilles efter traditionelle
principper i en lille virksomhed i
Troodos-bjergene, som har fået et
EIB-støttet lån. Se s. 19

Investeringsplanen for Europa i 2016
Godkendt finansiering på 30,2 mia. EUR
De samlede investeringer mobiliserede 163,9 mia. EUR

52 % af målet på 315 mia. EUR blev nået
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Klare tal for BNP og jobs
En avanceret økonomisk model viser på en enkel måde den store
effekt, som EIB's investeringer har – og udgør en rettesnor for
vurderingen af virkningen af investeringsplanen for Europa

D

enne historie om økonomisk effekt begynder
med et chok af den værste slags. Fire år efter
den finansielle krise i 2008 lå EU's bruttonationalprodukt stadig under niveauet før krisen, faste
investeringer var faldet med 15 %, og langtidsledigheden var stigende. EU's medlemsstater anmodede Den Europæiske Investeringsbank om at fremme
jobs og vækst ved at øge sin långivning og besluttede at forhøje dens kapital med 10 mia. EUR.

Denne dybdegående analyse
giver et letforståeligt billede af
effekten af Bankens arbejde.
Debora Revoltella, cheføkonom i EIB

I april 2015 havde EIB udnyttet denne kapitalforhøjelse til at nå målet for yderligere långivning på 60
mia. EUR. Efter at have gennemført denne investering skulle Banken imidlertid vurdere dens effektivitet. Det betød, at der skulle gøres rede for det komplekse samspil mellem EIB's finansieringer og andre
aktiviteter i økonomien.
Ved brug af en anerkendt økonomisk model vurderede EIB's økonomer den fremtidige effekt af alle
Bankens finansieringer, der var foretaget i forbindelse med kapitalforhøjelsen. De konkluderede, at
Bankens långivning sandsynligvis vil have en betydelig effekt på europæisk økonomi med en vækst på
830 000 jobs frem til 2017 og 1,4 mia. jobs frem til
2030. »Modellen blev udviklet, så den både fangede
langsigtede faktorer og kortsigtede virkninger«, udtaler Debora Revoltella, direktør i EIB's økonomiske
afdeling. »Det er vigtigt, for at det endelige resultat
for realøkonomien kan estimeres.«
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Bankens økonomer fremlagde disse effektdata i
2016. De er nu ved at forbedre modellen, så den
også kan vurdere effekten af Den Europæiske Fond
for Strategiske Investeringer inden for investeringsplanen for Europa.

Afprøvning af EIB's effekt
Vurderingen af effekten i kapitalforhøjelsesperioden
2013-15 giver mange fingerpeg om, hvordan virkningen af EU's budgetgaranti kan beregnes, og om
størrelsen af de fordele, som yderligere investeringer
muligvis vil medføre. Dette er endnu vigtigere nu,
hvor Europa-Kommissionens formand Jean-Claude
Juncker har udtalt, at han vil fordoble størrelsen og
løbetiden for investeringsplanen for Europa.
EIB's økonomer arbejdede sammen med Kommissionens Fælles Forskningscenter i Sevilla om at beregne effekten af Bankens indsats i kapitalforhøjelsesperioden. De arbejdede med en økonomisk model, som oprindelig blev udviklet i 2010 til at vurdere
effekten af EU's strukturfonde, finansieringsværktøjer, som har til formål at mindske ulighederne mellem forskellige europæiske regioners økonomier.
Modellen, RHOMOLO, beregnede, hvorvidt en stadig
mere sparsom offentlig finansiering blev udnyttet
effektivt, og den passede derfor godt til EIB's formål.
»Det er en solid model, og vi har forsøgt at anvende
den konservativt«, udtaler Georg Weiers, en af EIB's
økonomer, som arbejder med vurderingen.
RHOMOLOs styrke er bl.a., at den fanger:
• den kortsigtede effekt på den økonomiske aktivitet
•
hvordan investeringer øger produktiviteten og i
sidste ende væksten på langt sigt.
Hvis EIB f.eks. finansierer en vej, er der større økonomisk aktivitet, mens vejen anlægges. Når vejen er

EIB TÆNKER
EIB'S FINANSIERINGER
(januar 2013 – marts 2015)

Investeringer støttet
gennem EIB's finansiering

342 mia. EUR

færdig, fortsætter virkningen af EIB's finansiering,
fordi vejen nedsætter rejsetid og transportomkostninger og herved øger produktivitet, vækst og jobskabelse. Begge disse faktorer skal måles, for at vurderingen kan give et korrekt billede af EIB-lånets
effekt.

LANGSIGTET EFFEKT (pr. 2030)

BNP-vækst på 1,1 %
Beskæftigelsesvækst på

1 400 000 jobs
EIB's effekt: dataene
Med denne model beregnede EIB's økonomer den
kortsigtede og langsigtede effekt af EIB's aktiviteter
i kapitalforhøjelsesperioden fra januar 2013 til marts
2015.
Under kapitalforhøjelsen udgjordes EIB's sædvanlige aktiviteter og dens aktiviteter i tilknytning til kapitalforhøjelsen af 1024 aftaler fra 812 finansieringer
i hele EU til et samlet beløb på 142 mia. EUR. Dette
bidrog til at finansiere investeringer på i alt 372 mia.
EUR.
Modellen estimerede følgende kortsigtede resultater pr. 2017:
• BNP-vækst på 0,8 %
• Beskæftigelsesvækst på 830 000 jobs

Modellen forventer følgende langsigtede resultater
pr. 2030:
•B
 NP-vækst på 1,1 %
•B
 eskæftigelsesvækst på 1,4 mio. jobs.

KORTSIGTET EFFEKT (pr. 2017)

BNP-vækst på 0,8 %
Beskæftigelsesvækst på

830 000 jobs

EIB's effekt og investeringsplanen
Det er vigtigt for EIB at vurdere sin effekt for at sikre, at dens midler arbejder effektivt til gavn for EU's
borgere. Da der er tale om EU's bank, er det naturligvis ikke kun EIB, der ser på, hvordan dens investeringer giver resultat. Tre fremtrædende organisationer har allerede offentliggjort effektvurderinger for
lån inden for investeringsplanen omfattet af EU's
budgetgaranti:
• E uropa-Kommissionen skønner, at EIB's forretninger
støttet af investeringsplanen for Europa vil øge EU's
BNP med hele 410 mia. EUR og skabe 1,3 mio. jobs.
• Ifølge det økonomiske analysefirma Oxford Analytica vil effekten på BNP være 1,4 %.
•
Den
Internationale
forudsiger skabelsen
investeringsplanen.

Arbejdstagerorganisation
af 1,8 mio. jobs via

EIB's økonomer arbejder hårdt på at tilpasse og forbedre modellen, så den kan anvendes til at vurdere
effekten af Bankens forretninger under investeringsplanen for Europa og frembringe effekttal, der gælder for hele EIB's långivning. »Det er en kompliceret
model, fordi den er ret avanceret. Den estimerer de
samlede virkninger i økonomien, ikke kun de direkte virkninger«, udtaler Revoltella. »Men resultatet af
denne dybdegående analyse giver et letforståeligt
billede af effekten af Bankens arbejde.«
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Ultratynd solcellefilm på Heliateks
produktionslinje. Den vejer 500 g
pr. m2 og er under 1 mm tyk

Nye strukturer til
nye udfordringer
Kvasiegenkapitalinvestering er et vigtigt
værktøj, når EIB skal levere resultater
inden for investeringsplanen for Europa

Vi begynder at have med små,
utroligt innovative ting med en høj
risiko at gøre.
Adrian Kamenitzer, EIB's direktør for egenkapital,
nye produkter og særlige transaktioner
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EIB HANDLER

D

et første puslespil, der skal gå op, er, når virksomheder vil reducere deres CO2-fodspor og
derfor gerne vil producere deres egen vedvarende energi. Men plads er en mangelvare i storbyernes forretningskvarterer – man kan ikke bare
opføre en vindmøllepark uden for Liverpool Street
Station eller en solcellepark i La Défense.
Løsningen har Heliatek, en spinoffvirksomhed udsprunget af Technische Universität Dresden, som har
udviklet en film, der dækker bygningers lodrette facader og producerer elektricitet ved at omdanne lys
til energi.
Det andet puslespil er finansieringen. Løsningen er
en kvasiegenkapitalinvestering fra EIB på 20 mio.
EUR.
Det lyder måske nemt, men det er det ikke. EIB's finansieringseksperter brugte årevis på at regne ud,
hvordan man kunne udforme aftaler, som ville tilføre kapital til innovative, nye virksomheder, uden at
de skulle fokusere mere på at betale gælden tilbage
end på at få deres forretning til at vokse.
EIB har haft kvasiegenkapital i sin værktøjskasse i
nogle år, men kun i mindre målestok. Med investeringsplanen for Europa er det blevet en vigtig del
af Bankens plan om at udvide investeringer med en
højere risiko i virksomheder, som tidligere ikke ville
have været berettiget til EIB-finansiering. »Vi begynder at have med små, utroligt innovative ting med
en høj risiko at gøre«, udtaler Adrian Kamenitzer,

Bankens direktør for egenkapital, nye produkter og
særlige transaktioner. »Det betyder, at EIB må ændre
sig og tilpasse sig disse nye former for aftaler, så deres potentiale kan udnyttes fuldt ud.«
EU-budgetgarantien inden for investeringsplanen
for Europa, som forvaltes af EIB, fungerer som en
garanti, der ligger bag finansieringen til innovative
virksomheder. Det skyldes, at forretningsbanker generelt anser dem for at være uprøvede og derfor for
risikable. Det er imidlertid vigtigt for Europa, at nye
idéer får en chance for at udvikle sig. Selv om dette
er et nyt område for EIB, passer det ind i Bankens historiske rolle, hvor den udfylder huller på markedet.
Banken omtaler aftaler med højere risiko som »særlige aktiviteter«. Det er Bankens mål at lægge større
vægt på særlige aktiviteter i 2017, efterhånden som
de procedurer, der anvendes i kvasiegenkapitalaftaler og andre nye strukturer, strømlines. Bankens afdeling for vækstkapital og innovationsfinansiering
har allerede fået 1 000 ansøgninger om finansiering
fra innovative virksomheder, og planen er at anvende 1 mia. EUR i disse aftaler frem til medio 2018.
»Det er en meget positiv tid«, udtaler afdelingschef Hristo Stoykov. »Vi arbejder sammen med nye kunder, som
ikke tidligere ville have fået et lån fra EIB. Vi arbejder
sammen med innovative virksomheder. Og det skyldes
først og fremmest kvasiegenkapitalproduktet.«
Kvasiegenkapital er et markedsprodukt, som er unikt
for EIB. Formålet er at udfylde det hul i markedet, som
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rammer ca. 2 500 europæiske mellemstore virksomheder med et finansieringsbehov på 10 - 17 mio. EUR.
Det fungerer sådan her:
EIB yder et langfristet lån til en innovativ virksomhed.
Hvis virksomheden skulle betale lånet tilbage i faste afdrag, ville det dræne dens kasse på et tidspunkt, hvor
den netop har behov for at investere i forskning og udvikling. Alternativt vil en egenkapitalinvestering udvande de investorer, som bærer risikoen ved finansieringen
i de første år, hvor udviklingen finder sted. Kvasiegenkapital tilfører således ikke-udvandet risikokapital i form af
egenkapital, hvis udbytte er baseret på virksomhedens
resultater, nøjagtig ligesom en egenkapitalinvestering.
Det tog noget tid at udvikle dette produkt. Stoykov
og hans kolleger i EIB skulle udarbejde ny dokumentation og nye kontrakter og ændre relationerne mellem forskellige direktorater i Banken. Bankens ledelse
godkendte en helt ny strategi for egenkapitalaftaler
indgået under investeringsplanen for Europa. Nogle
af de første kvasiegenkapitalaftaler illustrerer, hvilken
type virksomhed der har brug for denne finansiering.
• Archos: fransk elektronikvirksomhed, der fik 12 mio.
EUR til udvikling af et netværk for »internet of things«
• Canatu: en aftale på 12 mio. EUR til finansiering
af den finske virksomheds udvikling af fleksible
skærme
• Ultimaker: 15 mio. EUR til forskning og udvikling i en
nederlandsk virksomhed, der fremstiller 3D-printere
Indtil videre er de fleste kvasiegenkapitalaftaler indgået inden for EIB-programmer som InnovFin vækstfinansiering til mid cap-virksomheder. Kvasiegenkapital vil spille en stadig større rolle i aftaler under
investeringsplanen for Europa og også sætte Banken
i stand til at øge sine investeringers størrelse på grund
af EU-budgetgarantien.
Den første kvasiegenkapitalaftale under investeringsplanen blev imidlertid indgået i 2016 i en del af Europa, hvor EIB har spillet en fremtrædende rolle, nemlig
Grækenland. Og investeringen havde ikke noget at
gøre med at forbinde køleskabet til internettet eller
designe en skærm til at sætte på et ærme, så du har
den på armen. Den drejede sig om pølser.
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En af de største charcuterivirksomheder i Grækenland, Creta Farms, bruger fem gange så meget som
andre lignende virksomheder på innovative måder
at fremstille sundere kød på og har gennem de seneste fem år registreret 20 patenter. Virksomhedens opfindelse er en kompleks, patentbeskyttet teknologi,
hvorved den kan fjerne mættede animalske fedtstoffer fra kød og i stedet sprøjte ekstra jomfruolie, der
indeholder umættet fedtstof, ind i det. Det gør kødet sundere, fordi det sænker det »dårlige« kolesterol.
Men det gør også, at kødet stadig er velsmagende.
»Når du spiser dette kød, kan du tillade dig at nyde
det med bedre samvittighed«, udtaler Konstantinos
Frouzis, administrerende direktør i virksomheden,
der er beliggende i Rethymno på Kreta. »Det er sund
nydelse.«
Kvasiegenkapitalaftalen på 15 mio. EUR med Creta
Farms vil understøtte virksomhedens videre udvidelse på de internationale markeder samt forskning og
udvikling, der skal udbrede dens teknologi med »olivenolieberigelse« til den verdensomspændende industri for fremstilling af snacks.
»Investorerne har mange forbehold lige nu, hvad angår Grækenland«, udtaler Frouzis, »men denne aftale
beviser, at græske virksomheder kan være bygget på
et særdeles solidt grundlag.«
Creta Farms var en af de 23 kvasiegenkapitalaftaler,
som blev indgået i 2016. Stoykov forventer at indgå
40 i 2017. Investeringsplanens EU-budgetgaranti betyder, at hans team kan øge aftalernes størrelse til
50 mio. EUR – tilstrækkeligt til at man også kan støtte
forskning og udvikling i større virksomheder.
Investeringsplanen tager sigte på at udnytte EIB-midler og en EU-budgetgaranti til gavn for projekter, som
ellers ikke ville være blevet finansieret. Den højere risiko, der karakteriserer innovative virksomheder, og
disse nye aftalers egenkapitallignende udbytte er et
klart svar på spørgsmålet om »additionalitet«. Stoykov bemærker, at dette naturligvis betyder, at nogle
af kvasiegenkapitallånene ikke vil kunne betale sig.
»Hvis vi kun valgte sikre vindere, ville alle jo have sat
penge i dem«, udtaler han. »Ud fra en politisk synsvinkel er det fremragende investeringer, og det opvejer
risikoen.«

EIB HANDLER

Arbejdere pakker »olivenolieberiget«
kød i Creta Farms' lokaler i
Rethymno på Kreta
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INNOVATION
fremmer konkurrenceevnen
En printer fra Heidelberger
Druckmaschinen er i gang i
virksomheden i Heidelberg
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659 mio. EUR i lån til softwarevirksomheder mod 102 mio. EUR i 2015
11 mio. nye og opgraderede digitale forbindelser med meget høj hastighed
890 000 studerende med forbedrede faciliteter
heraf 770 000 i EU
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INNOVATION
fremmer konkurrenceevnen

Mysli og fremtiden
for digitalprint
Heidelberger Druckmaschinen er fanebærer for Europa i kapløbet
om at gøre digitalprint hurtigere og mere effektivt – og finde
innovative metoder til at gøre fabrikker selvdrevne

M

ymuesli-butikken på Heidelbergs farverige Hauptstrasse ligger i udkanten af byens historiske gamle bydel over for Tysklands ældste universitet på den anden side af
floden Neckar. Den er imidlertid helt fremme, når
det gælder fremtiden for digitalprint og industriel
innovation.
Bagest i den luftige og lyse butik, forbi de lyserøde og
gule beholdere med økologisk havre og bær, står en
maskine i sort glas, der er højere end et menneske og
med en bredde som en drikkevareautomat. Du vælger
en myslidåse til en gave, hvorefter en mymuesli-ansat i
en lyserød skjorte lægger den ind i den sorte maskine.
På en touchscreen skriver du en personlig besked og
uploader f.eks. et billede af dine børn. Maskinen ruller
dåsen rundt under et violet lys, som i virkeligheden er
en innovativ inkjet-teknologi. Få sekunder efter overrækker sælgeren dig din personlige myslidåse, hvorpå
billedet og beskeden er trykt direkte.
Beskeden kunne måske lyde: Europas konkurrenceevne på markedet for digitalprint afhænger af Heidelberger Druckmaschinen AG. Det er det firma, der har
fremstillet den blanke sorte maskine bagest i mymuesli-butikken. Foruden at fremstille printmaskiner rykker
virksomheden også grænserne for digital automatisering i industrien – noget, der har central betydning for
Europas økonomiske fremtid nu, hvor verden går ind i
den såkaldte fjerde industrielle revolution, hvor det er
maskiner og ikke mennesker, der vil træffe beslutninger om driften.

»Dette er industri 4.0«, udtaler Jason Oliver, digital chef
hos Heidelberger Druckmaschinen. »Heidelberger
Druckmaschinen foretager drastiske ændringer på det
område, hvor vi satser på, at fremtiden er. Virksomheden har satset sin egen fremtid på digitalisering.«
Det er en klog satsning. Heidelberger Druckmaschinen
baner nye veje for sig selv, efter at virksomheden i årevis led under et vigende marked for printmaskiner og
den økonomiske afmatning, som fulgte efter den finansielle krise i 2008. Virksomheden er en af verdens
førende inden for traditionel offsettrykning, hvor
blækket trykkes ind i emballagen ved brug af en plade eller cylinder. Den er imidlertid opsat på at spille en
større rolle på det voksende digitale marked. Digitalprint kræver ikke en fast plade til at påtrykke blækket,
og billedet kan derfor nemmere manipuleres og ændres på en computerskærm.
Digitalprint er imidlertid dyrere og langsommere end
offsettrykning i stor målestok. En af Heildelberger
Druckmaschinens udfordringer er kapløbet med konkurrenterne om at sænke omkostningerne og øge hastigheden af digitalprint.
Det var skiftet fra offsettrykning til digitalprint, der fik
virksomheden til at henvende sig til EIB for at anmode
om et lån til hjælp til finansiering af forskning og udvikling. EU's bank undertegnede i marts 2016 en aftale
om et lån på 100 mio. EUR med støtte fra investeringsplanen for Europa. »Hvis de vil gøre virksomheden
stabil, er de nødt til at følge deres kunders ændrede
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Det er industri 4.0.
Jason Oliver, digital chef hos
Heidelberger Druckmaschinen

behov«, udtaler EIB's Franz Derler, som varetog låneaftalen. »Derfor er det vigtigt at investere i forskning og
udvikling.«
Hensigten med EU-budgetgarantien inden for investeringsplanen for Europa er at støtte teknologisk innovation i europæiske virksomheder, og denne faktor ligger
til grund for lånet til Heidelberger Druckmaschinen. En
undersøgelse foretaget af EIB's økonomer offentliggjort i februar 2016 viste, at Europa skal bruge yderligere 130 mia. EUR årligt for at opfylde EU's mål om at
bruge 3 % af BNP på forskning og udvikling – et mål,
der kan bringe kontinentet mere på højde med de investeringskvoter for forskning og udvikling, der gælder i andre førende økonomier. Hvis Europa skal følge
med den avancerede produktionsteknologi, skal der
bruges 90 mia. EUR.
Heidelberger Druckmaschinen opgiver ikke sin stærke position inden for traditionel offsettrykning. Hovedparten af trykkeribranchens årlige indtjening på
400 mia. EUR kommer trods alt stadig fra offsettrykning. Heidelberger Druckmaschinen går heller ikke
enegang. Virksomheden udvikler produkter i partnerskab med Ricoh og Fujifilm fra Japan, det førende land
inden for digital printteknologi.

Manfred Seifert,
produktspecialist på
fabrikken i Heidelberg,
holder en bold, som
virksomhedens printer
har dekoreret.

14

Aktivitetsberetning

2016

Den beskæftiger sig imidlertid ikke kun med fremstilling af printmaskiner. Af nødvendighed er den også en
softwarevirksomhed med ingeniører, der udvikler programmer til at styre maskinerne. »Vi vil give kunderne
mulighed for selv at afgøre, om det er økonomisk fordelagtigt at anvende offsettrykning eller digitalprint«,
udtaler Jason Oliver. »I sidste ende vil vi skabe et system, som selv kan vælge mellem de to metoder.«
Takket være programmer udarbejdet af softwareingeniørerne hos Heidelberger Druckmaschinen kan fremstilling i fremtiden blive lige så individuelt tilpasset
som myslidåsen i den gamle by i Heidelberg.

INNOVATION
fremmer konkurrenceevnen

Varme og lys med mindre CO2
Det planlagte kraftværk i Kiel holder åbent for varmen, selv om du
slukker lyset – og reducerer CO2-emissionerne med 70 %.

N

år du kører i bil om vinteren, er det spildvarme fra motoren, der varmer bilens kabine op. Slukker du for motoren, varer det
ikke længe, før du fryser. For at holde varmen er du
nødt til at holde motoren kørende, selv om du holder parkeret.

Medmindre energiselskabet finder en innovativ måde,
hvorpå det kan levere varme, når forbrugerne har brug
for den, mens det nøjes med at producere elektricitet,
når der er behov. Det er netop, hvad Stadtwerke Kiel
gør med et nyt kraftvarmeværk, som efter planen skal
tages i drift i 2018.

Norestil dig nu, at din bil er et enormt kraftværk. Gasturbiner fremstiller elektricitet og skaber i den proces også
varme. De fleste kraftværker sender denne varme op
gennem en skorsten. Kraftvarmeværker anvender den
overskydende varme til opvarmning ligesom din bil. De
opvarmer vand, som derefter pumpes ud i forbrugernes radiatorer i hjemmet og på arbejdspladserne.

Når Kiel-kraftværkets turbiner er slukket, bliver den
overskydende varme lagret i en 60 m høj vandtank,
hvorfra der kan ledes varmt vand ud til at holde byen
varm. Resultatet er elektricitet til 250 000 husstande og
varme til 70 500 kunder. Det nye kraftværk vil også udlede 70 % mindre CO2 end det kulkraftværk, det erstatter. »Det er avanceret og virkelig banebrydende«, udtaler Branko Cepuran, den EIB-medarbejder, som varetog
lånet til Stadtwerke Kiel. Låneaftalen, som blev underskrevet i september, lyder på 105 mio. EUR og understøttes af EU-budgetgarantien inden for investeringsplanen for Europa. »Det er meget vigtigt for Banken
at støtte denne form for innovation i den europæiske
industri.«

Men hvad sker der, når der kun er lille efterspørgsel
efter elektricitet, men samtidig stor efterspørgsel efter varme? Det kan f.eks. være en vinternat, hvor lyset
er slukket og radiatorerne tændt. Kraftvarmeværkerne
kan være nødt til at producere elektricitet, som der ikke
er behov for, blot for at kunne holde gang i varmen.

Mikroorganismer skal redde spædbørn
Da zikavirusset spredte sig med eksplosiv hast på de amerikanske
kontinenter, blev en vaccine højeste sundhedsmæssige prioritet, ikke mindst
på grund af risikoen for børn, der fødes af kvinder, som er blevet smittet under
graviditeten. Udfordringen bestod i at sikre, at vaccinen – som normalt ville
indeholde et aktivt stof, der svarer til den skadelige sygdom, som den skal helbrede
– ikke selv skader fosteret. Virksomheden Valneva, der har hovedsæde i Lyon, har sat
sig for at fremstille en »renset inaktiveret vaccine«. Inaktiverede vacciner anvender
et sygdomsfremkaldende stof, f.eks. et virus eller en bakterie, som man har dræbt
med kemikalier, varme eller stråling. Alligevel stimulerer det stadig immunforsvaret,
så det beskytter mod den rigtige sygdom. Selv om det sygdomsfremkaldende
stof i vaccinen kommer ind i moderkagen, inficerer det ikke fosteret, fordi det er »inaktiveret«. Indtil videre har
virksomhedens zikavaccine »udvist en fremragende renhed«, udtaler viceadministrerende direktør Franck Grimaud.
For at hjælpe Valneva med at færdiggøre arbejdet ydede EIB i juni 2016 et lån på 25 mio. EUR, som også støtter
virksomhedens forskning og udvikling af en vaccine mod Lyme sygdom.

2016

Aktivitetsberetning

15

Rauno Koivusaari
på vandet

Dykkeren, der opdagede
vandets kraft
Mange penge til en lys fremtid
Banken skød 3,7 mia. EUR i uddannelsesprojekter
i 28 lande, herunder

• E t lån på 100 mio. EUR til University College
Cork, som afsætter 27 mio. EUR til første fase af
Cork Science and Innovation Park. Sundheds- og
innovationsprojekter får 37 mio. EUR til infrastruktur.
En investering på 200 mio. EUR i 71 irske skoler, som
kommer 44 000 elever til gode, er det største EIB-lån
nogensinde til irske skoler.

• E t lån på 100 mio. GBP til Newcastle University
omfatter 58 mio. GBP til Urban Sciences Building
og 40 mio. GBP til National Ageing Science and
Innovation Centre. EIB vil også støtte opførelsen
af syv nye gymnasieskoler til gavn for mere end
8 500 skolebørn i Yorkshire.

•U
 d over de 940 mio. EUR, som blev tildelt i 2015,
vil EIB finansiere yderligere 530 mio. EUR til en
statslig investering i Italien, som kommer over
500 000 skolebørn til gode og omfatter opgraderet
infrastruktur, energieffektivitet og sikkerhed
(herunder jordskælvssikring). På et af Italiens
førende universiteter, Sapienza i Rom, omfatter
EIB-finansierede projekter nye biblioteker og en
nyrenoveret administrationsbygning samt en campus
til arkitektstudiet.
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Ud for Portugals kyst laver
den finske startupvirksomhed AW Energy
elektricitet ved hjælp af
bølger

F

or den professionelle dykker Rauno
Koivusaari var det en åbenbaring. I 1993
var finnen på en dykkerekspedition ud
for Porkkala-halvøen i Den Finske Bugt. Han
indså pludselig, at bølgernes kraftfulde bevægelser kunne udnyttes til at fremstille
elektricitet. Nu har en WaveRoller-energiomformer, som er fremstillet af hans virksomhed
AW-Energy, bevist sin effektivitet i en toårig
forsøgsperiode i Peniche i Portugal. »Det har
taget lang tid at nå dertil, hvor vi er i dag«,
udtaler han. »Men jeg er lykkelig for, at jeg
gik videre med idéen fra starten.«
WaveRolleren er opstillet tæt på kysten i 1214 m dybt vand. Der udnytter den bølgernes blide rullen, samtidig med at den undgår
de værste storme. AW-Energy skønner, at en
WaveRoller på 350 kW vil kunne dække elektricitetsbehovet i 440 husstande i Peniche.
Der er indledt projekter i vigtige kystnære

INNOVATION
INNOVATION
fremmerfor
konkurrenceevnen
competitiveness

områder i Portugal, Frankrig, Irland og Chile, og
AW-Energy stiler mod at sælge over 50 WaveRollere de næste fire år. EIB ydede i juli et lån på 10 mio.
EUR til fremstillingen af det første anlæg i kommerciel skala og til at fremskynde udrulningen af den
nye teknologi.

En uudnyttet kilde til ren energi
WaveRolleren består af en stålplade på 18 x 10 m,
som er hængslet til en bund på havbunden. Bølgernes bevægelse får pladen til at bevæge sig frem
og tilbage, så den overfører energi til et hydraulisk
kraftudtagssystem. Udtagssystemet driver en elektrisk generator. Elektriciteten føres ind i distributionsnettet på land gennem et undersøisk kabel.
Selv om bølgeenergiens potentiale længe har været
anerkendt, har hårdt vejr sinket udviklingen på området. Teknologien har været dyr og sårbar, og det
har været svært at finde finansiering. »Indtil EIB kom
ind i billedet, var der ikke nogen bankfinansiering«,
udtaler AW's kommunikationschef Mikael Martikai-

nen. »Man kan sige, at vind- og solenergi har haft et
forspring på 10-20 år i forhold til bølgeenergi.«
Ifølge eksperter er bølger den største uudnyttede
kilde til ren vedvarende energi på globalt plan med
et potentiale, der overstiger kapaciteten i alle fossilt
fyrede kraftværker i Europa tilsammen. »Bølgeenergi
kunne dække mindst en tiendedel af verdens energibehov«, udtaler Martikainen. Da bølger er forudsigelige, ville de være et værdifuldt supplement til andre
vedvarende energikilder.
Vedligeholdelsen er forholdsvis enkel. WaveRollere
er forsynet med store ballasttanke, som fyldes med
luft, så de kan flyde hen til det sted, hvor de skal placeres. Derefter bliver de fyldt med vand, så de synker
ned til havbunden. Selv om bølgeenergiomformeren er helt nedsænket under den almindelige drift,
kan den hæves op til overfladen med henblik på
vedligeholdelse ved at tømme ballasttankene. Det
betyder, at reparationer ikke kræver kompliceret,
dyrt og potentielt farligt dykkerarbejde. Det er også
gode nyheder for den dykker, som opfandt den.

Lys, kamera, investeringsplan
Den svenske mediegruppe, der står bag »Beck« og »Wallander«, vil gerne være mere
synlig på de digitale platforme.
Forestil dig en pensioneret langrendsskiløber tage livtag med en bryder, der har vundet OL-medalje,
spille tennis med en tidligere grand slam-vinder eller ishockey med en Stanley Cup-mester. Eller hvad
med en komedie, hvor en entusiastisk præst tildeles et sogn i en lille by med en aldrende befolkning?
Lyder det som gode TV-programmer? Det gjorde det for Bonnier. De blev nogle af de mest sete TVprogrammer i Sverige i 2016 på kanaler, der ejes af Bonnier. Selv om globale medievirksomheder
som Amazon og Netflix vinder frem på markedet, er der stadig stor appetit efter lokalt indhold –
så længe det er let tilgængeligt på digitalt udstyr. »Da flere og flere skandinaver taler engelsk, er
sproget ikke en reel hindring for at se internationalt produceret indhold«, udtaler Anders Bohlin,
stedfortrædende økonomisk rådgiver i EIB's afdeling for digital økonomi. »Men folk vil stadig gerne se
lokale talenter og ikke kun Hollywoodstjerner. De vil have programmer, der foregår i lokale rammer.«
Derfor fik Bonnier et lån på 100 mio. EUR, støttet af EU-budgetgarantien inden for investeringsplanen
for Europa, til udvikling af avancerede digitale platforme og til at skabe skandinavisk indhold.
Vores forretning er baseret på journalistik, viden og fortælling af rigtig gode historier, udtaler
virksomhedens bestyrelsesformand, Carl-Johan Bonnier. »Sådan vil det også være fremover. Men hvor
og hvordan vores indhold når ud til forbrugeren, er i stigende grad på mobile platforme.«
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Georgia og Niki
Kafkalia i deres
kødforarbejdningsfabrik i
landsbyen Agros

Stor støtte til SMÅ OG
MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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Støtte fra Den Europæiske Investeringsfond på

9,45 mia. EUR

300 000 SMV'er og mid cap-virksomheder har fået støtte
4,4 mio. jobs fastholdt i SMV'er og mid cap-virksomheder
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Den lille
landsby og
den store bank
Cyperns bankkrise rammer en
vigtig livline for Agros'
familievirksomheder

D

en lille landsby Agros ligger i ly af Troodos-bjergene, Cyperns højeste tinder, i et naturligt amfiteater omgivet af terrasser med
vinstokke og lyserøde roser. Bjergene kunne imidlertid ikke beskytte de 1 000 indbyggere mod øens
finansielle krise.
Fra 2011 til 2013 ramte krisen små virksomheder særlig hårdt. Den Europæiske Investeringsbank har siden
da øget sin långivning i Cypern i betydelig grad. Det
har bl.a. de små virksomhedsejere i Agros nydt godt af.
»Hvis vi ikke havde disse lån, ville det se virkelig sort ud
for os«, udtaler Georgia Kafkalia, der i landsbyen driver
en fabrik, som fremstiller røgede pølser, sammen med
sine forældre og sin søster.
EIB's lån til Cypern formidles primært gennem lokale
banker og kreditselskaber, som er i tæt kontakt med
små virksomhedsejere som familien Kafkalia. Med

Finanskrisen var en svær tid. Men hvis du har et sted,
hvor du kan arbejde, vil livet give dig, hvad du har brug for.
Niki Agathocleous, ejer af Niki's Sweets, Agros
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Niki Agathocleous
fremstiller traditionelt
cypriotisk slik i sin fabrik i
Agros

disse lån til små virksomheder nåede EIB's støtte til
Cypern op på 15 % af landets BNP. »De høje renter, som
de lokale banker krævede, var et stort problem for små
virksomheder«, udtaler EIB's Nicos Yiambides, der varetager lån til Cypern. »Vi kan skaffe virksomhederne
finansiering til en lavere rente og længere løbetid, og
det har en meget positiv virkning.«

Cypriotiske SMV'er får bedre
vilkår
I alle økonomier spiller små virksomheder en central
rolle for økonomiens sundhed. I en lille landsby som
Agros er det endnu vigtigere, at de små virksomheder har succes, men det kan være svært at skaffe finansiering, når en virksomhed skal udvide eller opdatere
sit udstyr. Familien Kafkalia skulle bruge 80 000 EUR
til indkøb af nye maskiner til det lokale, hvor de røger
deres pølser, og nyt software og hardware til bogføring og fakturering. Selv om de har opbygget en kundekreds gennem 40 år, »er vi nødt til at investere for at
kunne fortsætte«, udtaler Georgia Kafkalia.
Selv virksomheder, der havde overskud under hele finanskrisen, blev ramt af de høje renter, som fulgte
i dens kølvand. Costas Tsiakkas grundlagde sin vingård sammen med sin hustru for 28 år siden og har nu
11 ansatte. Hans salg steg året efter finanskrisens udbrud. Men da han var nødt til at investere i renovering
af nogle af sine terrasser og vandingsanlæg, krævede
de lokale banker en rente på 9 %.
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Tsiakkas henvendte sig til et kooperativt selskab, Troodos Cooperative Society, der gav ham et lån på 100 000
EUR fra Cooperative Central Bank i Nicosia. Kooperativets lån var finansieret af EIB. Renten: 2,6 %. »Dette
lån fik mig til at indse, at renten godt kan være lavere«,
udtaler Tsiakkas. »Vores problem havde altid været de
høje renter.«
Med en nuværende produktion på 160 000 flasker om
året er det vigtigt for den lokale økonomi, at Tsiakkas'
virksomhed trives, for han køber størstedelen af druerne fra lokale vinbønder. Det er også vigtigt for hans
families fremtid. To af hans sønner er nu under uddannelse inden for vinfremstilling og landbrug, og Tsiakkas
forventer, at de andre to følger i deres fodspor og også
går ind i familievirksomheden.
Cooperative Central Bank fungerer på vegne af cypriotiske kooperative banker som formidler af lån fra EIB på
mellem 10 000 og 100 000 EUR. Alle 18 lokale kooperativer har ydet cypriotiske SMV'er lån, som kom fra EIB.
»Disse lån har en meget stor effekt«, udtaler dr. Kostantinos Vrachimis, der leder udviklingen af detailprodukter i Cooperative Central Bank. »Agros ligger meget
afsides. Virksomhederne er familieejede med lokale
ansatte, og mange andre virksomheder er afhængige
af dem, fordi de leverer f.eks. kød eller frugt til dem.«

Det er mig magtpåliggende at beskytte det liv, man lever i landsbyerne.«

Øens traditioner
Traditionerne i Cypern holdes ofte i hævd af små virksomheder. I Agros holder Niki Agathocleous liv i traditionelle desserter, de såkaldte »spoon sweets«, der laves af kirsebær, vandmelon, kvæde, valnød og roser og
serveres til tyk, stærk kaffe. Hendes værksted anvender traditionelle metoder til at koge frugten – 200 ton
om året – og laver sirup tilsat vanilje, kanel eller nellike.
Hun har 25 ansatte, fortrinsvis kvinder, og sælger hovedsagelig sine varer i Cypern, hvilket giver hende en
årlig indtægt på 1 mio. EUR.
Hun optog et lån på 20 000 EUR i Troodos Cooperative
Society til indkøb af nyt udstyr og renovering af nogle af bygningerne. »Det er meget vigtigt at investere
og udvikle sig«, udtaler Agathocleous, der driver virksomheden sammen med sin mand og sine to sønner.
»Finanskrisen var en svær tid. Men hvis du har et sted,
hvor du kan arbejde, vil livet give dig, hvad du har brug
for.«

Vrachimis er vokset op i en landsby med landbrug og
føler en tilknytning til de små virksomheder i Agros og
andre små samfund. »Jeg er tæt knyttet til de steder.

Costas Tsiakkas i sin
vinkælder i bjergene
ved Agros
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Fra Paris' universiteter
til markedet
Med
cancerbehandling og
digitale teknologier
bringer en fransk
spinout-fond
akademisk forskning
»ud af laboratoriet«

S

panieren Angelita Rebollo elsker sjov, og underskriften i hendes e-mails er ledsaget af budskabet »Når livet giver dig en citron, så find
tequila og salt frem.« Hun har også en fremragende videnskabshjerne, som hun bruger til at dræbe
– cancerceller.
I sit laboratorium på Université Pierre et Marie Curie på
det historiske Pitié-Salpêtrière-hospital ved Seinebredden midt i Paris har Rebollo udviklet en teknik til at blokere bestemte funktioner af proteiner, som omdanner
en sund celle til en cancercelle. Behandlingen vil kunne
hjælpe mennesker med en række sygdomme, selv om
de første resultater tyder på, at den i første omgang vil

Angelita Rebollo i sit
laboratorium i Paris

Vi er de første, så alles øjne er rettede
mod os for at se, om det er noget,
de kan efterfølge.
Philippe Tramoy, partner, Quadrivium 1
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blive brugt til behandling af cancer i æggestokkene og
alvorlige typer brystcancer. Mens kemoterapi har mange bivirkninger, fordi den ødelægger mange sunde
celler sammen med cancercellerne, dræber Rebollos
målrettede behandling kun cancercellerne.

akademiske stillinger i stedet for at flytte til den private
sektor til en højere løn. I Europa har akademiske spinoutvirksomheder vundet indpas i Det Forenede Kongerige, hvor EIB har støttet spinout-virksomheden fra
Imperial College.

Hendes forskning inden for området blev indledt for
17 år siden i Madrid og førte til, at hun oprettede en
virksomhed, PEP-Therapy, sammen med et par andre
videnskabsfolk fra ansete franske forskningsinstitutioner. Virksomhedens navn stammer fra de molekyler,
som spiller en central rolle i Rebollos forskning – cellepenetrerende og interfererende peptider. Virksomhedens opgave består i at omdanne dette videnskabelige gennembrud til en medicin, som kan bruges til at
redde liv. »Vi oprettede virksomheden, fordi vi vil have
forskningen ud af laboratoriet, så den kan gøre gavn
på hospitalet«, udtaler Rebollo. »Formålet er at udvikle
et molekyle, som kan hjælpe rigtig mange mennesker.«

Men det er ikke før set i Frankrig. Quadrivium, der ledes
af et team fra Seventure Partners og finansieres af adskillige investorer, herunder Bpifrance, et datterselskab
af Caisse des Dépôts, fik i april en kapitalindsprøjtning
på 20 mio. EUR fra Den Europæiske Investeringsfond,
der inden for EIB-Gruppen er specialiseret i at stille risikovillig kapital til rådighed for SMV'er. Med EU-budgetgarantien inden for investeringsplanen for Europa i
ryggen bragte EIF's investering Quadrivium 1's samlede finansiering op på 56 mio. EUR. »Det har været udfordrende at indføre dette koncept i Frankrig«, udtaler
Philippe Tramoy, partner i Quadrivium, som forvalter
virksomhedens biovidenskabsportefølje. »Vi er en af
de første, så alles øjne er rettede mod os for at se, om
det er noget, de kan efterfølge.«

En akademisk spinout-fond i
Frankrig
PEP-Therapy modtog 1 mio. EUR i støtte fra Quadrivium 1, den første franske investeringsfond, der er
iværksætterfond for projekter inden for biovidenskab
og digital teknologi, som udspringer af – eller er tilknyttet – en halv snes franske akademiske forskningsinstitutioner. Denne model blev første gang anvendt
af amerikanske universiteter til at etablere store virksomheder som Genentech og Lycos. Normalt tjener
et universitet i sidste ende mere på at udvikle et produkt end ved blot at licensere sin forskning til en stor
virksomhed med henblik på videreudvikling. Desuden
er kapitalandele i de akademiske spinout-virksomheder også et incitament for forskerne til at blive i deres

Oplæring i akademisk
spinout-kultur
Før oprettelsen af Quadrivium 1 arbejdede Tramoy
primært med aftaler med amerikanske virksomheder
og firmaer i andre europæiske lande. Han var først
ikke sikker på, om akademiske spinout-virksomheder ville fungere i Frankrig. »Det er i virkeligheden et
spørgsmål om indstilling eller kultur. I den angelsaksiske del af verden ser man på den fremtidige indtjening, når man vurderer et selskab. I Frankrig ser man
som oftest på de seneste tre år«, udtaler han. »Det er,
som om man kun dømmer tingene på overfladen og
ikke går i dybden.«
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Hvis Quadriviums investeringer lykkes, vil den holdning ændre sig, tror han. Indtil videre har fonden investeret i 10 virksomheder. De startede alle på en eller
flere af de 12 forskningsinstitutioner, som er tilknyttet
Quadrivium, fra Université Paris IV (Sorbonne) til Institut Curie og ESPCI Paris.
Quadrivium 1 vil kun investere i 16-20 virksomheder,
men Tramoy har planer om senere at oprette endnu en
fond. Quadrivium 1 har fokus på at støtte sine virksomheders næste udviklingstrin. Det er vigtigt inden for
bl.a. biovidenskab, hvor det tager mange år, før et produkt – som Angelita Rebollo formulerer det – kommer
ud af laboratoriet og ind på hospitalet.
PEP-Therapy er ved at indlede studier, som skal bekræfte, at sammensætningen er sikker. Der går måske otte år, før Rebollo og hendes kolleger ser deres
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produkt som en almindeligt tilgængelig medicin, selv
om den vil blive brugt på hospitaler under de kliniske
forsøg.
»Der er lang vej«, udtaler Antoine Prestat, biolog med en
MBA, som er en af stifterne af PEP-Therapy og virksomhedens administrerende direktør. »Det er meget vigtigt
at have en fond som Quadrivium, der forstår processen.«
Angelita Rebollo er slet ikke uvidende om økonomien i
videnskabelig forskning. Hun forlod nemlig sin stilling i
Madrid på grund af de knappe forskningsmidler i Spanien. Før hun slog sig ned i Paris, arbejdede hun i Tyskland og Belgien. »Takket være Quadriviums investering
kan vi betale for udviklingsfaserne«, udtaler hun. »Vi
skulle have midler, for at vi kunne finde dette molekyle
– et molekyle, som forhåbentlig vil redde liv.« Det kan
ikke betales i penge.

Stor støtte til
SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Når et lån gerne må lugte af fisk
Giv en mand en fisk, og han har mad til en dag. Gør ham til en af modtagerne
af et formidlet lån, og han vil levere mad til andre resten af livet.
PP Orahovica er en landbrugsvirksomhed i det østlige Kroatien, der dyrker
hasselnødder, fremstiller Riesling, har køer gående på græs samt opdrætter
karper. Når fiskene skulle transporteres fra virksomhedens 1 000 ha store
dambrug, foregik det tidligere med særlige lastbiler, mens fiskene stadig var
levende. »Du leverer 10 ton fisk sammen med 10 ton vand. Efter leveringen
har du lige mistet 10 ton ferskvand«, udtaler bestyrelsesformand Marko
Rašić. Der er både økonomiske og miljømæssige omkostninger forbundet
med at slæbe rundt på flere ton vand fra dammen. Derfor øgede PP
Orahovica fiskeproduktionen til 4 500 ha og byggede et anlæg, så fisken
kunne forarbejdes i stedet for at transportere levende fisk. »Nu kan vi levere fiskefileter, frossen
fisk, flere forskellige produkter, som betyder, at vi tilfører merværdi til fisken«, udtaler Rašić.
Virksomheden, som har 1 262 ansatte, fik et tilskud på 1,4 mio. EUR fra EU's instrument til
førtiltrædelsesbistand til udvikling af landdistrikter og et lån på 4,4 mio. EUR fra en kroatisk
statsbank, HBOR, som også formidler lån fra EIB. I 2016 underskrev Banken en aftale om
en udvidelse på 150 mio. EUR af et lån til HBOR, som skal komme mid cap-virksomheder
som PP Orahovica til gode. »Det var et meget fordelagtigt tilbud med lav rente og lang
tilbagebetalingsperiode«, udtaler Rašić. Alt i alt har EIB ydet finansiering på over 2 mia. EUR til
HBOR, som skal støtte SMV'er og mid cap-virksomheder samt projekter i den offentlige sektor
inden for industri, turisme samt små og mellemstore infrastrukturprojekter.

PP
Orahovica
fiskebrug
i det
østlige
Kroatien

De første skridt i børnesko
Udvalget af børnesko er vokset hurtigt i de seneste år,
hvor der er kommet sunde, naturlige valgmuligheder til.
Lucie Prokešová fik et EU-støttet lån via Komercní banka, så
hun kunne bringe denne valgmulighed til Brno i Tjekkiet.
Aftalen mellem COSME-lånegarantifaciliteten og Komercní
understøttes af SMV-ordningen inden for investeringsplanen
for Europa, som forvaltes af EIF.
Lucie åbnede sin butik Neobuto i begyndelsen af 2016.
Der kommer somme tider kunder fra Slovakiet og Østrig for
at se på nye mærker inden for børnesko, som ikke tidligere
har kunnet fås på det tjekkiske marked. Neobuto arbejder
også sammen med børnefysioterapeuter med henblik på
at udvide skoudvalget og imødekomme særlige behov
som f.eks. platfødder. Det er Lucies plan at åbne
en ny afdeling i Prag i 2017.
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5 600 MW elproduktionskapacitet
86 % af elproduktionen fra vedvarende energikilder
41 000 km elledninger etableret eller forbedret
45 mio. intelligente målere installeret
4 mio. husholdninger har fået elektricitet
13 mio. indbyggere i EU nyder godt af opgraderet byinfrastruktur og tjenester

55 mio. indbyggere i EU nyder godt af forbedret infrastruktur via samfinansiere
de programmer
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980 mio. flere passagerer med EIB-finansieret transport
10 mio. har fået bedre sundhedstjenester
120 000 husstande i nye eller istandsatte sociale boliger til en overkommelig pris
25 mio. har fået renere drikkevand
20 mio. har fået bedre sanitære faciliteter
1,7 mio. lever med mindre oversvømmelsesrisiko
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Én by, mange behov,
ét lån
En hel række projekter i Bologna støttes
af et enkelt EIB-lån. Med støtte til
projekter fra renovering af skoler til
cykelstier og jordskælvssikring
repræsenterer lånet den form for
bæredygtig udvikling, som er et centralt
element i EU's dagsorden for byerne,
der blev lanceret i 2016.

G

ymnasieelever i det sydlige Bologna slipper nu
for transporten til overfyldte klasseværelser i
skoler langt fra deres hjemkvarter. Via Lombardia-skolen stod færdigbygget i slutningen af 2016.
Den har 225 elever, der bor i lokalområdet, og klassestørrelsen er væsentligt mindre, end de har været
vant til. Desuden er skolen:
•
bygget af præfabrikerede dele, så opførelsen gik
hurtigere
• energibesparende, da den er i energiklasse A+ med
solvarme og grundig isolering
• jordskælvssikret (i 2012 døde 27 mennesker i området
i et jordskælv, der havde epicenter 36 km fra Bologna).
»Elevernes læringsmiljø bliver bedre, og det vil sikre dem en bedre uddannelse«, udtaler Marika Milani,
chef for Bolognas byfornyelsesforvaltning. »De får ikke
så langt til skolen, og de bliver ikke klemt sammen i et
klasseværelse. Vi er meget stolte af dette her.«
Milani har en masse projekter at være stolt af. Med et
EIB-lån på 50 mio. EUR går Bologna i gang med en række meget forskellige projekter. Bag hele programmet
til 160 mio. EUR ligger planerne om at gøre byen til et
bedre sted at bo og et mere attraktivt sted for virksomheder og besøgende. Den skal også gøres mere modstandsdygtig over for jordskælv og klimarisici.

Stadsingeniør Vincenzo
D’Aprile arbejder på
renoveringen af Bolognas
historiske arkader
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Vi havde ikke så
mange penge til at gøre
alt dette for vores smukke
by. EIB-lånet var virkelig
nødvendigt.
Marika Milani, byfornyelseschef
i Bologna

En ny skole i Bologna. Opførelsen
blev finansieret med EIB's
rammelån

»Vi havde ikke så mange penge til at gøre alt dette for
vores smukke by«, udtaler Milani. »EIB-lånet var virkelig
nødvendigt.«
Denne type EIB-lån kaldes et rammelån, fordi det ikke
kun anvendes til et enkelt projekt, og det er et vigtigt
værktøj for lokale myndigheder, som gerne vil gøre
deres lokalsamfund mere bæredygtigt. Et centralt formål med EU's dagsorden for byerne, som blev officielt
offentliggjort i Amsterdam i maj 1016, er bedre finansiering til lokale og regionale myndigheder. I Bologna
støtter EIB-lånet:
• renovering af flere kommunale bygninger, veje, offentlige områder og torve
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• færdiggørelse af en cykelsti rundt om den historiske
bymidte
• restaurering af den del af Bolognas berømte middelalderarkader, der går langs vejen op til San Luca-kirken oppe over byen.
Arkaderne står til at blive optaget på UNESCO's
verdensarvsliste. »De er det vigtigste symbol på
Bologna, som besøgende husker«, udtaler Milani.
»Men vi behøver ikke at bruge en masse tid og kræfter på en særskilt aftale om restaureringen af dem.
Alle disse forskellige projekter er samlet i én aftale
med EIB til en rigtig god rente.«

INFRASTRUKTUR
binder Europa sammen

Ilya de Marotta ved
Panamakanalens sluser

Sluserne åbner for handel
Verdens største sluser åbner
takket være europæisk teknologi
Tidligere lå de store skibe og red på tidevandet på
Schelde-floden i fem timer, mens de ventede på, at det
blev deres tur til at losse. Senere sejlede de ind i Kallo-slusen, og kom derigennem til kajerne i Waasland
dokhavn. »Der var virkelig trængsel i slusen«, udtaler
Freddy Aerts, leder af afdelingen for maritim adgang i
det flamske ministerium for mobilitet og offentlige anlægsarbejder. »Det gav trafikpropper.«
I 2016 gav Aerts fragtskibene en vej uden om trafikken. I juni indviede Antwerpen havn verdens største
sluse. Ved at give skibene en ny adgangsvej tredobler
Kieldrecht-slusen omfanget af skibsfart, der benytter
Waasland dokhavn på Scheldes venstre bred. »Nu kan
vi modtage de største skibe«, udtaler Aerts. »Det vil
sætte skub i økonomien.«
Det var en vigtig måned for store sluser, idet Panamakanalen også åbnede et tredje spor med nye kæmpesluser. Både Antwerpen og Panama var finansieret af
EIB, som bidrog med 160,5 mio. EUR til Kieldrecht-slusens omkostninger. Udvidelsen af Panamakanalen, der
kostede over 5 mia. USD, fik 500 mio. USD fra EIB.

Underudnyttet kajkapacitet
På Scheldes højre bred har Antwerpen seks sluser, herunder den store Berendrecht, der åbnede i 1989. Bl.a.
takket være denne infrastruktur er Antwerpen Europas
næststørste havn efter Rotterdam.
På den venstre bred finder man Waasland dokhavn,
som blev planlagt i 1970'erne med potentiale til at
tage imod selv nutidens største skibe med en dybgang på omkring 16 m. Problemet er, at den 30 år
gamle Kallo-sluse var eneste adgang til Waasland, og
den var for lille. Det var et problem for Antwerpens
vækst. Det var også et strategisk problem for Europa.

Godstransporten forventes at være fordoblet i 2050.
Havnene er nødt til at holde trit med stigningen. »Kieldrecht-slusen frigiver havnens kapacitet«, udtaler Inge
Vermeersch, ingeniør i EIB, som arbejdede med projektet med den nye sluse. »Med slusen vil Antwerpen styrke sin position i Europa.« Der arbejder allerede 62 500
mennesker direkte på Antwerpens kajer. Ifølge Belgiens centralbank udgør havnens værdi 4 % af landets
bruttonationalprodukt.

Under den pink beskyttelseshjelm
På den anden side af Atlanterhavet havde Ilya Espino
de Marotta taget sin karakteristiske pink beskyttelseshjelm på til indvielsen af den nye sluse i Panamakanalen. Det var hendes svar til dem, som ikke troede, at
en kvinde kunne være chefingeniør på kanalen. »Der
var mænd, der var skeptiske over for udnævnelsen af
en kvinde til jobbet, men jeg kan klare det«, udtaler de
Marotta. »Jeg går med pink beskyttelseshjelm for at
gøre opmærksom på, at en kvinde kan udføre dette arbejde.« Og selv om både hendes mand og hendes søn
fik cancer og måtte i behandling, mens projektet stod
på, lykkedes det hende alligevel at udføre arbejdet.
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EU's værktøjskasse til
dagsordenen for byerne
Pula, Kroatien

Helsinki, Finland

40 mio. EUR til genopbygning,
udvidelse og renovering af de
forældede faciliteter på det
almene hospital i Pula, det
eneste offentlige hospital på
Istrien.

180 mio. EUR til at udskifte
sporvogne, udvide sporvognsdriften og renovere
sporvognsnettet for at sikre
en mere pålidelig service af
højere kvalitet.

Belgien/Frankrig
46 mio. i egenkapital til en fond,
der anvender innovative teknikker til at rense forurenede
brownfieldområder (se historien om Ginkgo Funds, s. 34).

FATTIGDOM I BYERNE

MOBILITET I BYERNE

BÆREDYGTIG UDNYTTELSE AF JORD
OG NATURBASEREDE LØSNINGER

CIRKULÆR ØKONOMI

KLIMATILPASNING

DIGITAL OMSTILLING

Belgien

Lissabon, Portugal

200 mio. EUR til at støtte klimatiltag og cirkulær økonomi
i hele Belgien sammen med
Belfius Bank

250 mio. EUR til forbedringer
af kloakinfrastruktur for at
reducere skader som følge af
oversvømmelser samt anden
infrastruktur, f.eks. socialt
boligbyggeri (se historien på
s. 37).
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12 byer i Det Forenede
Kongerige, herunder
London, Manchester,
Liverpool og Glasgow
25 mio. EUR til Hyperoptic,
som installerer bredbåndsnet
i højhuse

INFRASTRUKTUR
binder Europa sammen

Over 70 % af europæerne bor i byområder, og 55 % af alle
offentlige investeringer foretages af regionale eller lokale
myndigheder. EIB udvider sin långivning til byprojekter med
højere risiko inden for investeringsplanen for Europa. I 2016 lagde
EU sidste hånd på sin dagsorden for byerne, som indeholder et
helt afsnit om EIB's rolle i gennemførelsen.

Øvre Schlesien, Polen
329 mio. EUR til bysanering
i 10 tidligere mine- og
stålbyer
JOBS OG KOMPETENCER
I LOKALØKONOMIEN

Nordrhein-Westfalen,
Tyskland
E100 mio. EUR til modtagecentre for asylansøgere

Nordirland, Det Forenede
Kongerige
166 mio. EUR til istandsættelse
og opførelse af energieffektivt
socialt boligbyggeri

INTEGRATION AF MIGRANTER
OG FLYGTNINGE

BOLIGER

ENERGIOMSTILLING
INNOVATIVE OG ANSVARLIGE
OFFENTLIGE INDKØB

Baden-Württemberg,
Tyskland
825 mio. EUR til delstaten til
finansiering af tog, som leases
til flere mindre jernbaneoperatører for at øge konkurrencen
og herved sænke prisen på
offentlig transport

LUFTKVALITET

Luxembourg

Paris, Frankrig

2 mio. EUR fra programmet
European Local Energy
Assistance til teknisk
bistand, som skal støtte
investeringer på 45 mio.
EUR fra den europæiske
fond for energieffektivitet,
der støtter små
energieffektivitetsprojekter
i EU

1 mia. EUR til opførelsen af første
del af Grand Paris Express, et
automatiseret metronetværk. Når
denne 33 km lange strækning
er færdig, vil den nå ud til 22
kommuner i det sydlige Paris
og betjene mere end 1 mio.
indbyggere. Som et alternativ
til bilkørsel vil den mindske
luftforureningen
2016
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Udbedring af
oversvømmelsesskader hos
en ny samarbejdspartner
Georgien genopbygger og
etablerer infrastruktur, der
fremmer samhandelen
En sen juniaften i 2015 kørte Ilia Darchiashvili gennem
Tbilisi centrum i regnvejr. Han kom ind i tæt trafik på
hovedvejen Chabua Amirejibi, da han nærmede sig en
af broerne over Vere, en biflod til byens hovedflod Mtkvari. Darchiashvili drejede sin Toyota i retning af en
anden bro, hvor bilerne ikke holdt stille, og kørte hjem
i seng. »Det var bare et voldsomt regnskyl og en trafikprop. Det var ikke indtrykket, at der var noget under
opsejling«, husker han.
»Så skete det.«
Da Darchiashvili vågnede, var 1 mio. m3 mudder skredet ned i Vere og havde opdæmmet den to steder. Floden flød over sine bredder og oversvømmede den georgiske hovedstads centrum. 19 mennesker døde, og
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22 000 af Tbilisis 1,1 mio. indbyggere var uden elektricitet. Flodheste og jaguarer slap ud af byens zoologiske
have og løb rundt i gaderne. En mand blev mishandlet
til døde af en tiger.
Darchiashvili, som på det tidspunkt var leder af Georgiens kommunale udviklingsfond, gik i aktion sammen
med embedsmænd fra rådhuset i Tbilisi og andre afdelinger af den statslige forvaltning for at organisere
hjælp til ofrene for katastrofen. »Vores første mål var
at sørge for folks sikkerhed«, udtaler 35-årige Darchiashvili, som nu er viceminister for regional udvikling og
infrastruktur. »Derefter fokuserede vi alle bare på at få
gang i genopbygningen. Samtidig så vi os om efter flere finansielle midler.«

Frem fra mudderskreddet
En af de hurtigste til at reagere var EIB, som gennem
de seneste år har øget investeringerne i Georgien. Da

INFRASTRUKTUR
binder Europa sammen

En flodhest slap ud
af Tbilisi zoo efter
oversvømmelsen

nyheden om katastrofen nåede Bankens medarbejdere i Luxembourg, var den teammedarbejder i afdelingen for den offentlige
sektor, som var ansvarlig for Georgien, allerede ved at lægge sidste hånd på en anden aftale om opgradering af landets kommunale infrastruktur. Teamet udarbejdede lynhurtigt en anden finansieringsplan til at imødegå skader som følge af naturkatastrofen.
Ugen efter fløj EIB-folk til Tbilisi for at få detaljerne på plads. De
fandt en by, som stadig var i knæ på grund af oversvømmelse og
mudder. »Broer og veje var styrtet sammen«, husker Georgia Koutsiana, EIB's udlånsmedarbejder med ansvar for Bankens finansieringer i den offentlige sektor i Georgien. »Det normale liv var bogstavelig talt brudt sammen.«
Resultatet var et lån på 100 mio. EUR i februar 2016, opdelt i to
dele:
• 50 mio. EUR til udbedring af oversvømmelsesskader
• 50 mio. EUR til kommunal infrastruktur og turismeinfrastruktur
De fleste EIB-lån udgør højst halvdelen af udgifterne til et projekt. På den måde forsøger Banken at tilskynde andre investorer
til at gå ind i projektet og at få pengene til at nå ud til flere projekter, og samtidig er det en blåstempling af det pågældende
projekt. I forbindelse med den lånefacilitet til genopbygning i en
krisesituation, som Georgien blev tilbudt, påtog EIB sig de fulde
projektomkostninger, da der var tale om en naturkatastrofe.
EIB's deltagelse havde en betydelig virkning på stedet, mens Georgien genopbyggede byen. »Hver eneste af hovedstadens indbyggere er direkte berørt af oversvømmelsen«, udtaler minister
Ilia Darchiashvili. »Med EIB's krisemidler er veje og infrastruktur
blevet genopbygget. De bliver også brugt til at reducere risikoen for, at katastrofen gentager sig.«
Banken finansierer også en central strækning af Georgiens
øst-vest-gående hovedvej mellem grænsen til Aserbajdsjan i øst
og Batumi, landets havneby ved Sortehavet. »Hovedvejen bliver
en vigtig strækning af en ny silkevej«, udtaler EIB's Georgia Koutsiana. Et lån på 50 mio. EUR, som blev undertegnet i 2016, går
til fornyelse af broer og tunneler og til støttemure på denne hovedåre for regional og international handel.

Kiev by night

EU's bank opfylder sin del af
Europas løfte til Ukraine
I 2014 iværksatte EIB sin særlige indsats
for Ukraine, som havde til formål at stille
3 mia. EUR til rådighed til finansiering
af infrastruktur, udvikling af den private
sektor og klimatiltag frem til udgangen
af 2016. Indsatsen supplerede EU's
associeringsaftale med landet.
I december havde Banken opfyldt
dette løfte. EIB-lånene er en del af en
støtte på 11 mia. EUR til Ukraine fra Den
Europæiske Union. Projekterne skal
skabe konkrete resultater for almindelige
mennesker. Et eksempel er lånet på
120 mio. EUR til bedre energieffektivitet
på ukrainske universiteter. Bygningernes
miljøpåvirkning reduceres,
indkvarteringsforholdene forbedres,
og omkostningerne nedsættes.
Et andet eksempel er EIB-lånet på
200 mio. EUR til modernisering af den
offentlige transport i op til 20 ukrainske
kommuner, herunder nye busser,
sporvogne, metrovogne og trolleybusser,
som vil bidrage til en storstilet overgang
fra brændstof- til eldrevet transport.
Projektet ventes at tjene sig ind
ved energibesparelser, forbedret
livskvalitet for forbrugerne – samt en
positiv effekt på miljøet.
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KLIMA og MILJØ
til gavn for alles fremtid

16
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til miljøet,
hvilket omfatter
biodiversitet, ren luft, rent
vand, transportsikkerhed,
vedvarende energi og
energieffektivitet.

Ginkgos Bruno Farber på
grunden i Mont-Saint-Guibert

Banken forpligter sig til at yde lån til klimatiltag i et omfang på mere end 25 % af de
samlede udlån, på tværs af alle dens politikområder
I 2016 finansierede EIB klimatiltag for 19,6 mia. EUR.
Det er 26,3 % af den samlede finansiering


Energieffektivitet 3,6 mia. EUR



Vedvarende energi



Mere klimavenlig transport med lavere CO2-udslip næsten 8 mia. EUR
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3,9 mia. EUR

Forskning, udvikling og innovation 1,8 mia. EUR
Skovrejsning samt begrænsningsforanstaltninger inden for affald, spildevand

og andre sektorer 1,1 mia. EUR
Tilpasning til klimaforandringer 1,2 mia. EUR
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KLIMA og MILJØ
til gavn for alles fremtid

Det grønne svar på diffus
byspredning
En innovativ fond forvandler gamle industrigrunde i byen til
et godt sted at bo og arbejde

Midler til oprensningen

I

april påbegynder entreprenører med jordflytningsmaskiner og gravemaskiner opførelsen af
300 lejligheder og hjem på en grund i Mont-Saint-Guibert, sydøst for Bruxelles, hvor der i det 19. århundrede lå en papirfabrik. Ikke så længe efter vil
bygninger skyde op i den parisiske forstad Choisy-le-Roi, hvor der lå et nedlagt støberi, og det samme vil ske i Lyons centrum, hvor den tidligere vaskemaskinefabrik Brandt lå.
Fællesnævneren for alle disse projekter er, at grundene
ville have stået tomme, hvis de ikke var blevet renset
og byggemodnet af en banebrydende investeringsfond, som anvender avancerede miljøteknikker til at
fjerne giftige spor af hedengangen industrivirksomhed. Oprensning af grunde er vigtig for fremtiden for
Europas byer, hvor 3,5 mio. tidligere industrigrunde
står ubenyttede hen. For at modvirke diffus byspredning er byerne nødt til at rydde gamle industriområder
og gøre dem til sikre steder, hvor man kan bo. »Hvert
10. år mister Frankrig, hvad der svarer til et département på grund af diffus byspredning«, udtaler Bruno
Farber, administrerende direktør for Ginkgo Advisor,
fonden, der står for oprensning af grundene. »Løsningen er at bygge byen op oven på sig selv.«

Farbers Ginkgo Fund rejste 80 mio. EUR til syv oprensnings- og genopretningsprojekter i Belgien og Frankrig,
som alle er på kurs mod en godkendelse til nyt byggeri ultimo 2018. Fonden omfattede 15,6 mio. EUR fra EIB.
Ginkgos succes fik Farber til at begynde at rejse penge
til Ginkgo II, så han kan udvide sit virkefelt til Det Forenede Kongerige, Luxembourg og Spanien.
EIB's investeringsmedarbejdere var med på idéen igen.
Men uden EU-budgetgarantien inden for investeringsplanen for Europa ville EIB ikke have været i stand til at
investere så meget i Ginkgo II, som den har gjort. Garantien, EFSI, blev oprettet for at fremskynde investeringer i innovative projekter. EIB bruger den til investeringer, som den ellers ville have foretaget på en anden
måde. Det betyder f.eks., at Banken investerer i større
andele eller fremskynder investeringen.
Ginkgo II passer perfekt til investeringsplanens formål.
James Ranaivoson, der er ledelsesrådgiver i EIB's afdeling for klimaforandring og miljø og stod i spidsen for
Ginkgo-aftalerne, anerkendte, at Ginkgo I's vej til succes
havde været gnidningsløs. Takket være EU-budgetgarantien kunne han hurtigt gå ind i den anden fond og
med et større beløb, end han ellers havde kunnet tilføre. Banken afsatte 30 mio. EUR til Ginkgo II i februar. »Vi
kan allerede se, hvor godt det går med Ginkgo I«, udtaler Ranaivoson. »Det er meget vigtigt, at vi også med
det samme støtter de investeringer, som Ginkgo har i
kikkerten med den anden fond. EFSI giver os netop mulighed for at handle hurtigt.«
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Investeringsplanen
er en grundpille
EIB's deltagelse var en afgørende faktor, da andre investorer skulle overtales til at sætte penge i den første
Ginkgo-fond. Det samme har gjort sig gældende med
Ginkgo II. »EIB's rolle skal fremhæves«, udtaler Farber.
»EIB's deltagelse som hovedinvestor viste andre institutioner, at der var gennemført ægte, dybdegående omhyggelig omhu, og at den første fond var blevet forvaltet godt under udfordrende økonomiske forhold.«
Fordi EU's budgetgaranti gjorde det muligt for EIB at
skyde flere midler ind sammen med Caisse des Dépôts
(begge institutioner ejer en fjerdedel af Ginkgo II), var
Farber i stand til at nå sit mål på 140 mio. EUR langt
hurtigere, da andre investorer var mere villige til at gå
ind et projekt, der havde så vigtige investorer i ryggen.

Løsning på forureningen
Det er Farbers plan med Ginkgo II at indgå partnerskab
med bygherrer og byplanlæggere i andre lande. Hele
30 % af den nye fond vil blive investeret uden for Belgien og Frankrig, som den første Ginkgo-fond fokuserede på.
Der er forbavsende få virksomheder, der beskæftiger
sig med oprensning og sanering af industrigrunde.
Som oftest bliver det forurenede materiale gravet op
og dumpet et andet sted eller begravet under enorme betonplader. Ingen af metoderne er en god løsning
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på forureningen. Ginkgos metode er mere bæredygtig, idet det forurenede materiale behandles på stedet,
indtil det eventuelt kan genanvendes i det nye projekt.
Ginkgo II vil bringe sin tekniske ekspertise til lande
som Det Forenede Kongerige, hvor der på nuværende tidspunkt ikke findes nogen fonde, der beskæftiger
sig med oprensning af industrigrunde, og som kan tiltrække investeringer til sektoren. Farber har udset sig
grunde i Leeds, Bristol og Glasgow samt nedlagte stålværker i Luxembourg og projekter i Barcelona. »Det er
vigtigt at fremme denne teknologi af hensyn til Europas fremtid«, udtaler Martin Berg, investeringsmedarbejder i EIB, som arbejdede på Ginkgo-aftalen. »Takket
være investeringsplanen for Europa kan vi gøre dette i
større omfang, og vi kan gøre det hurtigere.«

Det er vigtigt at fremme
denne teknologi af hensyn
til Europas fremtid.
Martin Berg,
investeringsmedarbejder i EIB

KLIMA og MILJØ
til gavn for alles fremtid

Et bedre Lissabon for familier
og virksomheder
Stillet over for udfordringer
som oversvømmelser, faldende
befolkningstal og forældet
infrastruktur er Lissabon nu i
gang med at transformere
bymiljøet

B

efolkningstallet i Lissabon havde været for
nedadgående siden 1960'erne. Indbyggerne flyttede fra byen til boliger i forstæderne
til mere overkommelige priser, og mange områder med en forældet infrastruktur lå tilbage. Byens
indbyggertal faldt fra ca. 800 000 i 1960'erne til
513 000 for nylig. Borgmester Fernando Medina
havde imidlertid en vision, der gik videre end en
lappeløsning af enkeltstående problemer. Hans
mål var at »ændre den måde, folk bor i byen på«.
Han troede på, at Lissabon igen kunne blive et
sted, hvor folk vælger at bo og arbejde – og som
tiltrækker turister.
Fernando Medina havde imidlertid også behov for
den rigtige form for finansiering til de langsigtede infrastrukturprojekter, han havde i tankerne. Lige siden
den finansielle krise har de portugisiske banker ikke
kunnet finansiere langsigtede infrastrukturprojekter.
Dette hul i markedet betød, at EIB også kunne udnytte EU-budgetgarantien og sine egne midler inden for
investeringsplanen for Europa, så Lissabon kunne blive
den første kommune i EU, der modtager direkte støtte
fra planen. Lissabon fik et 30-årigt lån på 250 mio. EUR.
Visse områder i Lissabon, bl.a. i den historiske bymidte, er ofte udsat for oversvømmelser. I 2014 åbnede to
store oversvømmelser i løbet af nogle uger øjnene for
nødvendigheden af, at byen tilpasser sig virkningerne af klimaforandringer. Med det EIB-støttede projekt
renoveres kloaksystemet, og der bliver bygget to nye

dræningstunneler. I fremtiden vil de kraftige regnskyl,
som Lissabon har måttet vænnet sig til, sandsynligvis
ikke medføre voldsomme oversvømmelser.
EIB-midlerne bliver også brugt til at finansiere istandsættelsen af eksisterende socialt boligbyggeri og opførelsen af nye boliger, som alle vil være forsynet med
energispareforanstaltninger, der skal bidrage til at reducere virkningen af klimaforandringer. Lånet anvendes også til tiltag med henblik på at fremme mobiliteten i byen og indføre »intelligent by«-innovation samt
til nye torve, parker, brandstationer, kulturfaciliteter og
skoler.
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Tre strategier til at reducere risikoen
Hvordan EIB tiltrækker private midler til
klimafinansiering sammen med offentlige
midler

V

indmøllefarmen i Langmarken i Sverige bliver ikke
som andre vindmølleparker. Ikke på grund af turbinerne – de er fremstillet af danske Vestas og vil ikke
adskille sig synderligt fra andre turbiner, når møllerne
står færdige. Det er finansieringen af landanlægget med
en kapacitet på 23 MW, der er innovativ.

EIB har siden 2014 haft en andel på 40 mio. EUR i Mirova
Eurofideme 3. I marts 2016, efter at den franske fond
havde investeret i Langmarken, foretog EIB en co-investering understøttet af EU-budgetgarantien inden for
investeringsplanen for Europa. EIB skød 16 mio. EUR direkte i vindmøllefarmen, så Mirova og Banken nu ejer
90 % tilsammen. Det er et stort skridt – EIB går normalt
ikke ind og køber ejerandele i en virksomhed. Ved at
dele risikoen tager EIB sigte på at tiltrække private midler til klimaprojekter.
EIB har primært tre måder at gøre dette på:
• Co-investering som Langmarken, der giver private
fondsforvaltere mulighed for at gå ind i større projekter, end de ellers ville kunne gøre alene.
• Lagdelt risiko i aftaler, hvori offentlige midler påtager
sig en større andel af risikoen i et projekt, så investeringen bliver mere attraktiv for private midler. Det var det,
EIB gjorde med sin investering på 50 mio. EUR i Den
Grønne Vækstfond, en fond på 368 mio. EUR, som støtter vedvarende energikilder og energieffektivitet på
Vestbalkan og i Tyrkiet. De CO2-besparelser, der følger
af fondens indsats, svarer til 1,9 mio. passagerflyvninger mellem Frankfurt og London. I 2016 gav EIB tilsagn
om investering af yderligere 25 mio. EUR til støtte til
projekter i Mellemøsten og Nordafrika.
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Langmarken
vindmøllepark

• Soft enhancement er en betegnelse, Banken anvender
ved aftaler, hvor EIB's tilstedeværelse tilkendegiver, at
et projekt er blevet grundigt undersøgt. Dette kan have
afgørende betydning for investorer, som er interesserede i at deltage, men som ikke har EIB's ressourcer eller
ekspertise, hvad angår infrastruktur. Det er aktuelt nu
i Senegals første solcelleanlæg, der er tilkoblet forsyningsnettet. Senergy, som stod færdigt i februar 2016,
er den første investering foretaget af Meridiam Infrastructure Africa Fund, hvori EIB besidder en andel på
30 mio. EUR. EIB påtog sig en førende rolle med at styrke fondens miljømæssige og sociale ledelsessystem,
hvilket var med til at tiltrække forsikringsselskaber, pensionskasser og en statslig investeringsfond til projektet.
Investeringsplanen for Europa spiller en rolle i alle disse aspekter. Indtil nu har EIB godkendt for næsten
1 mia. EUR klimainvesteringer i fonde understøttet af
EU-budgetgarantien.

KLIMA og MILJØ
til gavn for alles fremtid

En Catalyst solfarm i den
jordanske ørken

Den jordanske regerings kloge lovgivning hjælper
en innovativ fond for vedvarende energi
Da den arabiske gasrørledning blev ødelagt på grund af uroligheder i Egypten under det arabiske
forår, så Jordan sig pludselig nødsaget til at gå over til importeret svær fuelolie og diesel, så prisen
for elektricitet steg. Samtidig strømmede flygtninge ind i Jordan fra Syrien og drænede de sociale og
økonomiske ressourcer. Jordans løsning var en innovativ energilovgivning, såkaldt »wheeling«. Det
fungerer sådan her: Hvis du sætter solceller op på dit hus, vil du måske kunne sende den energi, du
producerer, ind i distributionsnettet, så du kan modregne det på din elregning. Selv hvis du ikke kan
lægge solceller på dit tag, giver wheeling-lovgivningen dig mulighed for at sætte dem op et andet sted,
sende den producerede el ind i distributionsnettet og stadig modregne det i dit forbrug. Dette fik den
EIB-forvaltede Verdensfond for Energieffektivitet og Vedvarende Energi til i 2016 at investere i Catalyst
MENA Clean Energy Fund. »Jordan er en moderne, åben økonomi«, udtaler Mónica Arévalo, fondens
ledende investeringsadministrator. »Den er blevet mere og mere interessant for investorer i den private
sektor.« Catalyst vil opstille fem solcelleanlæg i Jordan for teleoperatøren Orange sammen med den
franske virksomhed Neoen, der udvikler vedvarende energi. De bliver alle placeret mange km fra der,
hvor deres effekt på 30 MW rent faktisk vil blive brugt. Catalyst har allerede fået endnu en kontrakt
med en stor hotelkoncern. »Med wheeling kan man udnytte jord, hvor omkostningerne er lavere og
forholdene bedre, f.eks. med mere sol«, udtaler Catalysts administrerende direktør Ennis Rimawi.

Transport tager føringen inden
for bæredygtig udvikling
Når byens befolkningstal vokser i hastig fart, kan
transportinfrastrukturen blive overbelastet og usikker,
og luftforureningen stiger. Lucknow Metro vil imødegå
disse virkninger ved at øge den andel af befolkningen,
der anvender offentlig transport, fra
10 % til 27 %. Lånet fra EIB på 450 mio. EUR til de første
23 km af linjen er Bankens største nogen sinde i Indien.
Metrolinjen vil betjene 22 stationer
og 100 mio. passagerer om året.
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Den GLOBALE aktør
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uden for EU

Udvidelseslande og EFTA 3,35 mia. EUR
Østlige nabolande 1,65 mia. EUR



Middelhavsområdet 1,63 mia. EUR



Afrika, Vestindien og Stillehavet



Asien og Latinamerika

0,77 mia. EUR

0,98 mia. EUR

Arbejdspladser skal
opbygge et kontinent
Investering i Afrika betyder arbejdspladser, som ikke
tvinger folk til at forlade hjem og familie

I

14 år arbejdede Michel Lo langt fra sit hjem i en
lillebitte landsby ved Senegal-floden uden for
Saint-Louis ved Senegals nordlige grænse. Han
havde kun råd til at rejse hjem og besøge sin familie
en gang om året.
Den situation ændrede sig i 2016, da Compagnie Agricole de Saint-Louis begyndte at overrisle agerjord i
nærheden af hans landsby. Formålet er at producere 65 000 ton ris om året, som imødekommer et stort
fødevaresikkerhedsbehov i Senegal. Virksomheden vil
også give arbejdspladser til flere hundrede lokale indbyggere, som ellers kunne være tvunget til at flytte til
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hovedstaden Dakar 320 km fra landsbyen, eller ligefrem emigrere til Europa.
Lo, som er 38 år, fik job som sjakbajs ved det nye projekt og graver vandingsgrøfter til rismarkerne. »Nu kan
jeg gå hjem hver dag og være sammen med min familie«, udtaler han. »Takket være denne virksomhed kan
jeg bo sammen med min familie.«
I Afrika har ca. 15 mio. mennesker forladt deres
hjem for at finde arbejde så langt væk som i Europa, Golfstaterne og Nord-, Syd- og Mellemamerika.
EIB investerer i projekter, som skal hjælpe dem, der

Den GLOBALE
aktør

I kan sende al den bistand, I vil, men
i bund og grund har vi brug for
at øge arbejdstagernes disponible indkomst
i vores lande.
Patrice Backer, AFIG, Senegal

Arbejdere på risplantagen uden
for Saint-Louis, Senegal

2016

Aktivitetsberetning

41

kommer til Europa som migranter. Men EU's bank
finansierer også virksomheder i Afrika og skaber
herved arbejdspladser, som betyder, at arbejdstagerne kan blive i deres hjem sammen med deres
familie. Projekter som risplantagen ved Saint-Louis, der modtog et lån på 15,7 mio. EUR fra EIB, bygger Afrikas fremtid ved at skabe levedygtige private
virksomheder.

Udvikling kræver investeringer,
ikke kun bistand
»Udvikling i Afrika ses normalt gennem bistandsbriller
– idéen om, at de afrikanske lande kun kan opnå fremgang, hvis de får en kapitalindsprøjtning fra regeringer
og NGO'er fra hovedsagelig udlandet«, udtaler Patrice
Backer, fondsforvalter fra Congo, der arbejder i Senegal. »Vi ser privat egenkapital som et andet aspekt af
udvikling, som er helt afgørende. I kan sende al den bistand, I vil, men i bund og grund har vi brug for at øge
arbejdstagernes disponible indkomst i vores lande.«
Backer er driftsdirektør hos Advanced Finance & Investment Group, der i 2008 skaffede en investering fra EIB
på 15,6 mio. EUR. Virksomhedens investeringer er gået
så godt, at EIB i juli 2016 indgik en ny aftale på 18 mio.
EUR med AFIG. En af de afrikanske virksomheder, som
AFIG har investeret i, er Senbus Industries. Senbus
blev startet i 2001 med det formål at opbygge en national bilindustri i Senegal. Virksomheden fik et lån på
3,4 mio. EUR fra AFIG.
35-årige Pape Mbodji er iklædt blå beskyttelseshjelm
og overalls, når han arbejder som sjakbajs for 20 montører ved samlebåndet i Senbus. Mbodji tjener til livets
ophold i sin fødeby. Han føler også en tilfredsstillelse
ved tanken om sin rolle i Senegals økonomiske fremtid.
»Jeg elsker mit fag«, udtaler han. »Jeg får mulighed for
at arbejde i Senegal hos den førende virksomhed inden for samling af busser. Det er en stor glæde. Jeg leverer også et stort bidrag til vores lands udvikling.«

Alternativ til migration
I Rift Valley-provinsen i Kenya passer og forarbejder arbejderne på Migotiyo Plantations sisal, en plante, hvis
fibre bruges til tæpper og tagbeklædning. I markerne, under den brændende sol, luger mænd og kvinder
de lange rækker af sisal for at fjerne ukrudt mellem de
stikkende, knæhøje planter. Det er hårdt for ryggen,
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Pape Mbodji, sjakbajs på
Senbus-fabrikken i Senegal
men det er et godt arbejde, fordi de undgår usikkerheden og risikoen ved migrantlivet.
Farmen fik støtte fra EIB med et lån på 2,3 mio. EUR formidlet gennem en lokal bank, NIC Bank. Den producerer 100 ton fibre om måneden, som eksporteres til de
arabiske lande og Nigeria. »Et ton giver en fortjeneste
på 2 000 USD«, udtaler den 34-årige forvalter, Peter
Gashoka. »Det er et ret indbringende projekt.«
På trods af de barske forhold er Samuel Gruto, en ung
mand fra en nærliggende landsby, glad for arbejdet.
»Hvis farmen ikke havde været der, ville jeg være taget
et andet sted hen, f.eks. til Nairobi eller et andet land.
Jeg ville tage til Europa.«

Den GLOBALE
aktør

Dr. Sharon Ogimda
undersøger Rose
Kagalis ufødte barn

Han holdt sit løfte
Kibuga Karithi opfylder det løfte, han gav sin dødssyge hustru,
og sørger for adgang til sundhedsydelser i en kenyansk region

K

ibuga Karithis hustru døde af cancer for tre år
siden, fordi sygdommen blev diagnosticeret
for sent. Han lovede hende, at han ville sørge
for, at der kom bedre lægefaciliteter til Kenya, så patienter i hendes situation ikke længere skulle spare
op til at tage til Indien for at komme i behandling.
Karithi gav sig til at undersøge, hvordan indiske hospitaler kunne give patienter med en forholdsvis lav
indkomst sundhedsydelser af høj kvalitet til en fjerdedel af prisen for de samme behandlinger i Kenya.
Han fandt en model, som han forsøger at kopiere i
Kaimosi i det vestlige Kenya, hvor han er direktør for
et hospital, som netop er blevet renoveret og udvidet. Hospitalet udfylder et tomrum mellem på den
ene side underbemidlede statslige hospitaler og på
den anden side klinikker i Nairobi, som er så dyre, at
det kun er de rigeste kenyanere, der har råd til at benytte dem.

Det første hospital på stedet blev taget i brug for 110 år
siden som hospital for Vestkenya og dele af Uganda og
Tanzania. I 1967 blev det et statshospital. Ifølge Karithi
var stedet »i elendig stand«, da det nationale kirkeråd
overtog det for to år siden.

Regionens patienter med alvorlige skader eller sygdomme var nødt til at tage til Nairobi 340 km væk. Ifølge en af lægerne i Jumuia, dr. Sharon Ogimda, vil hospitalet med de forbedrede faciliteter kunne behandle
næsten alle patienter uden at skulle henvise dem til
hospitaler langt derfra. »Det er et godt projekt, som vil
kunne hjælpe mange mennesker i området.«
Allerede på første åbningsdag i oktober kom der nye
patienter til hospitalet. Rose Kagali kom fra en lille
landsby med tidlige veer. Dr. Ogimda konstaterede, at
Rose ikke var gået i fødsel, og sørgede for, at hun kunne hvile sig i afdelingen for ambulante patienter. »Det
er det bedste hospital, vi har fået til området«, udtaler
Rose. »Folk er meget glade for det.«
De kenyanske forretningsbankers renter har været
volatile, så Karithi var opsat på at skaffe finansiering
fra EIB gennem en regional udviklingsbank i Nairobi.
EIB-lånet havde også længere løbetid end dem, de lokale banker kunne tilbyde. »EIB's finansiering var særdeles fleksibel«, udtaler han. »Det vigtigste var, at da
de først forstod, hvor vi ville han, og hvad vi gerne ville,
bakkede de os op.«
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MIKROFINANSIERING
EIB's
mikrofinansieringsfaciliteter
og tekniske bistand har skaffet



til mere end 1,5 mio. modtagere.

EUR

300

mio.

Med støtte fra Europa-Kommissionen og EU's medlemsstater har Banken oprettet specifikke faciliteter i Afrika, Vestindien og Stillehavet samt i EU's sydlige
nabolande. I 2016 godkendte Bankens bestyrelse tre nye faciliteter:


Finansieringsfaciliteten for mindre landbrug i Afrika, Vestindien og Stillehavet på

60 mio. EUR



Den vestafrikanske mikrofinansieringsfacilitet på
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50 mio. EUR
Mikrofinansieringsfaciliteten for de sydlige nabolande på 75 mio. EUR
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MIKROFINANSIERING

Phyllis Muthoni i sin butik
i Nairobi

»Jeg er bare så glad –
ubeskriveligt glad«
Mikrofinansieringslån styrker afrikanske små virksomheder
og ændrer liv

D

en smalle gade i Nairobis centrum myldrer
med kunder, varebiler og madboder. Inde i det
overdækkede marked har butikkerne alle mulige varer, der er stablet fra gulv til loft. Der er spraydåser, mangefarvede bøtter, krukker og dåser samt
tøj. I en af de små boder tager Phyllis Muthoni hårgel og hudprodukter ned fra de høje reoler i kosmetikboden og vejleder en kunde om hendes udseende. Billedet er så overfyldt, at man skulle tro, der er
rigeligt af alting.
Det er der ikke. Det er svært at skaffe finansiering i Kenya. Phyllis var heldig. Hun henvendte sig til Faulu Microfinance Bank, som gav hende et lån på godt 10 000
EUR til oprettelsen af hendes butik, Jophy Cosmetics.
»Jeg skal love for, at vi har haft stor fremgang, siden vi
fik det lån«, udtaler hun. »Det har virkelig øget vores
overskud. Vores indtægt er vokset, og vi har et pænt
overskud.«
Faulu er en af de lokale mikrofinansieringsinstitutioner, som støttes af EIB. EU's banks investeringer i mikrofinansiering i Afrika har stor betydning for mennesker som Phyllis. Alene i Østafrika arbejder EIB sammen
med 11 mikrofinansieringsinstitutioner i Kenya, Tanzania, Uganda og Rwanda og har ydet lån på 125 mio.
EUR til 278 270 endelige modtagere, hvoraf 42 % er
kvinder, og 29 % er unge. Med et gennemsnitligt be-

løb på 5 276 EUR understøtter eller skaber lånene mere
end 874 000 jobs.
»Jeg er bare så glad – ubeskriveligt glad for, at det ikke
går tilbage for forretningen«, udtaler 30-årige Phyllis,
der har to ansatte. »Uden lånet ville det være svært for
mig. Hvis jeg ikke havde fået lånet fra Faulu, ville jeg
ikke være, hvor jeg er nu.«
I hele Afrika udgør EIB's mikrofinansieringsfaciliteter
i alt 270 mio. EUR med næsten 1,5 mio. låntagere som
Phyllis. Det går dem så godt, at EIB har oprettet endnu en facilitet med 60 mio. EUR, som skal lånes ud til
små landbrugere. Heri indgår også teknisk bistand, så
formidlerne får hjælp til at forbedre deres kreditvurderingsmetoder og outreachaktiviteter og til arbejdet
med de endelige låntagere.
»Det er en stor hjælp til Afrika, især til de unge, som
har brug for lån«, udtaler Phyllis. »Det har været meget
svært.«
Der er ikke meget plads tilovers omkring de tætpakkede markedsboder, der omgiver Jophy Cosmetics. Men
Phyllis vil alligevel gerne udvide. »Jeg håber, folkene
fra Faulu vil hjælpe mig med at få det igennem, for jeg
ved, at jeg kan klare det. Sammen med dem skal jeg
nok klare det.«
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Hvor kommer midlerne fra?
Verdens største multilaterale långiver og låntager rejste i 2016 66,4 mia.
EUR på de internationale kapitalmarkeder, herunder forfinansiering
for 2017 (mod 62,4 mia. EUR i 2015). Af dette samlede beløb var 3,8 mia.
EUR grønne obligationer, som vi kalder klimabevidsthedsobligationer.
Vores emission når ud til investorer, som måske ikke normalt ville
investere i Europa, men som indirekte bidrager til europæiske projekter
ved at investere i EIB's obligationer.

E

IB er en global finansiel aktør. I 2016 udstedte Banken obligationer i 16 valutaer, idet hovedparten blev rejst i kernevalutaerne EUR,
USD og GBP. Spredningen på kilder og løbetider

gør vores finansieringsstrategi fleksibel. Takket
være vores spredning på mange valutaer er vi
også i stand til at foretage udbetalinger i visse lokale valutaer.

Højdepunkter fra finansieringen i 2016
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F ire nye EUR-benchmarks med løbetid på 3, 7, 10 og 16 år til i alt 17 mia. EUR og en
ny EUR-klimabevidsthedsobligation med løbetid på 21 år, den længste løbetid
nogensinde for en grøn obligation-benchmark i EUR.



PMG udsendte en uafhængig rimelig sikkerhed-rapport vedrørende EIB’s grønne
K
obligationer, som bekræfter Bankens førende position med hensyn til indførelsen af
bedste markedspraksis.



anken lancerede USD-emissioner målrettet italienske private investorer med en
B
skønnet deltagelse af over 30 000 investorer, og en ny klimabevidsthedsobligation
på 1,5 mia. USD.



E
IB udstedte sine første dobbeltnoterede benchmarktransaktioner i polske zloty
målrettet det indenlandske investorgrundlag og var den største udsteder af ikke-statslig gæld i PLN.
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Ledelse

E

IB er et EU-organ, som står til ansvar over for
medlemsstaterne, og en bank, som følger bedste praksis med hensyn til beslutningstagning,
ledelse og kontrolprocedurer.

Styrelsesrådet består af ministre fra hver af de 28 medlemsstater, sædvanligvis finansministrene. Styrelsesrådet opstiller retningslinjer for Bankens kreditpolitik
og godkender hvert år årsregnskabet. Det træffer beslutning om kapitalforhøjelser og om Bankens deltagelse i finansieringer uden for EU. Desuden udnævner det medlemmerne af bestyrelsen, direktionen og
revisionsudvalget.
Bestyrelsen træffer afgørelse vedrørende lån, låntagningsprogrammer og andre finansieringsanliggender.
Den holder møde 10 gange om året for at sikre, at Ban-

kens drift er i overensstemmelse med EU-traktaterne,
Bankens egne vedtægter samt styrelsesrådets almindelige retningslinjer. Bestyrelsen består af 29 medlemmer, idet de 28 medlemsstater og Europa-Kommissionen udpeger et medlem hver. Desuden er der
19 suppleanter. Med henblik på at øge bestyrelsens
faglige ekspertise kan bestyrelsen ved selvsupplering
desuden udvides med seks eksperter, der deltager i
bestyrelsens møder som rådgivere uden stemmeret.
Medmindre andet er fastsat i vedtægterne, træffes beslutninger med et flertal, der repræsenterer mindst 50
% af medlemsstaternes tegnede kapital samt mindst
en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer.
EIB's formand er ligeledes formand for bestyrelsen
uden stemmeret.
Direktionen er Bankens interne besluttende organ.
Den fører tilsyn med Bankens løbende forretninger,
ligesom den forbereder og drager omsorg for udførelsen af bestyrelsens beslutninger. Den holder
møde en gang om ugen. Direktionen arbejder under formandens ledelse og bestyrelsens kontrol. De
øvrige otte medlemmer er EIB’s næstformænd. Medlemmerne udnævnes for et tidsrum af op til seks år,
der kan fornys, og er kun ansvarlige over for Banken. De fire største ejere – Tyskland, Frankrig, Italien
og Det Forenede Kongerige – har alle en fast plads i
direktionen.
Desuden har Banken et uafhængigt Revisionsudvalg,
der er direkte ansvarligt over for styrelsesrådet. Det
er ansvarligt for revisionen af Bankens regnskaber og
efterprøver, om aktiviteterne er i overensstemmelse
med bedste bankpraksis. Revisionsudvalgets erklæring
forelægges styrelsesrådet sammen med bestyrelsens
årsberetning. Udvalget består af seks medlemmer, der
udnævnes for et tidsrum af seks regnskabsår i træk,
som ikke kan fornys.

EIB vil gerne takke følgende initiativtagere og leverandører for de fotografier, som er anvendt i denne beretning:
© EIB Photolibrary, © Shutterstock, © Angelita Rebollo, © David Blumenfeld, © Heliatek, © Creta Farms, © AW-Energy, © Panama Canal Authority,
© Agence Belga/Reuters, © Daniel Larsson, © Lucknow Metro Rail Corporation 2016.
Tilladelse til at gengive eller bruge disse fotos skal indhentes direkte hos rettighedshaveren.
Trykt af Imprimerie Centrale på MagnoSatin-papir med blæk baseret på vegetabilske olier. Papiret er certificeret efter
Forest Stewardship Councils principper og består af 100 % nye træfibre (deraf mindst 50 % fra velforvaltede skove).
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Nye idéer til

investeringsplanen
for Europa
EIB-Gruppen består af Den Europæiske Investeringsbank og Den
Europæiske Investeringsfond.

Den Europæiske Investeringsbank
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org

+ former
vores effekt
+ tackler den globale
migration

Den Europæiske Investeringsfond
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org – U info@eif.org
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twitter.com/EIB
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