
Lundinbolaget Etrion har 
nått ett genombrott. Bola-
get ska tillsammans med 
den franska energijätten 
Total investera över 1 mil-
jard kronor i en ny sol-
kraftspark i Chile, erfar Di. 

Affären ökar Etrions 
produktionskapacitet 
med 80 procent.

Etrion, franska Total och span
ska Solventus Energías Reno
vables investerar närmare  
1,3 miljarder kronor i parken, 
som får en produktions
kapacitet på 70 megawatt  

per år, enligt uppgifter till Di.
Parken blir den största  

i världen som drivs utan sub
ventioner, den är helt expone
rad mot spotpriset på el.

Blir majoritetsägare
Etrion får 70 procent medan 
Total äger 20 procent och Sol
ventus Energías Renovables 
10 procent.

Investeringen innebär att 
Etrions produktionskapacitet 
ökar med 80 procent, från 
nuvarande 60 megawatt till 
109 MW. Solkraftsparken ska 
byggas i december i år och vara 

i produktion under första kvar
talet 2015, enligt Di:s uppgifter. 

Etrion räknar med att kraf
tigt förbättra kassaflöde och 
resultat när solkraftsparken är 
i full produktion, och att 
kunna ge årliga aktieutdel
ningar till ägarna. 

Det chilenska solcellspro
jektet finansieras till största 
delen, cirka 70 procent, 
genom ett långfristigt lån men 
bolagen ska också bidra med 
kapital till projektet. För att 
finansiera sin andel har Etrion 
fått ett lån på 260 miljoner 
kronor av en trust som kon

trolleras av bolagets huvudä
gare Lundingruppen.

Noterat sedan 2010
Etrion, med ordförande Ian 
Lundin, noterades på Stock
holmsbörsen 2010 när bolaget 
knoppades av från Lundin 
Petroleum. I sin marknads
föring brukar Etrion fram
hålla att bolaget är det enda 
listade bolaget i världen som 
är helt inriktat på solkraft.
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Lundins solbolag storinvesterar i Chile

RENOVERING PÅ GÅNG. Ulf Kristersson, socialförsäkrings
minister (M), funderar över förslag från fyra olika utredningar 
om förändringar i pensionssystemet.  FOTO: JACK MIKRUT

Hög tid trimma  
pensionerna

Den en gång så vältrimmade svenska  pensionsmotorn 
är i akut behov av reno vering. Fyra större utred
ningar sätter fingret på delarna som inte fungerar. 

Men än så länge är det mer snack än verkstad 
inom regering och opposition.

Under onsdagens Pensionsdag, anordnad av Statens Tjänste
pensionsverk, SPV, berättade socialförsäkringsminister Ulf 
Kristersson att han nu har plöjt igenom remissvaren till två 
tunga pensionsutredningar. Den ena handlar om hur premie
pensionssystemet ska förbättras och den andra, Pensions
åldersutredningen, gäller utmaningarna som kommer sig av 
att vi lever längre samtidigt som vi jobbar allt färre år.

Dessutom utreds AP fondernas framtid samt hur de årliga 
pensionsuppräkningarna ska bli jämnare och inte ge så kraftiga 
sänkningar efter dåliga år.

I budgeten skriver reger
ingen tydligt att pensions
systemet behöver reformeras, 
men Ulf Kristersson är lika 
tydlig med att nästan alla 
beslut som rör pensions
frågorna ska beredas samlat 
och vinna gehör i Pensions
gruppen, där allianspartierna 
och Socialdemokraterna finns 
representerade.

En annan fråga som det är 
angeläget att lösa är flytt
rätten, som skulle göra det 
möjligt att flytta äldre tjänste
pensioner och privata avtal. 
Det är en fråga som har blivit 
alltmer akut sedan de nya siff
rorna om dåliga tiotaggar
lösningar presenterades  
i veckan. Skyhöga avgifter har 
kostat tjänstemän så mycket 
som uppemot 1 miljon kronor 
i sämre pension.

Några akuta punkteringar 
har regeringen ändå lagat. För 
femte gången sänks  skatten 
på pensioner, vilket delvis är 
en eftergift åt att den så 
 kallade bromsen i inkomst
pensionen slår så hårt och 
ojämnt. När pensionen sänks 
med ett par hundralappar tvingas regeringen till sänkt skatt 
för att mildra proteststormarna.  Problemet ligger i de stora 
svängningarna, som har blivit mycket värre än vad konstruk
törerna av systemet föreställde sig.

I höstbudgeten aviserade regeringen också höjt fri belopp 
för pensionärer som yrkesarbetar och ett studiestöd som för
längs till 56 år. Små steg, men ändå något.

Utmaningen för de fem partierna inom Pensionsgruppen är 
att sätta konsumentnyttan främst och skapa ett pensionssystem 
som fungerar också för kommande generationer. Då måste de 
våga ta striden med tunga lobbyister, oavsett om det handlar 
om fack, arbetsgivare eller vinstmaximerande banker och pen
sionsbolag.

Snabba och obekväma beslut, som höjd pensions ålder och 
avgiftstak, kanske inte är röstknipande men skulle väcka 
respekt och  kanske återge det svenska pensionssystemet dess 
forna glans.

”Skyhöga 
 avgifter  
har kostat  
tjänstemän  
så mycket  
som uppemot  
1 miljon kronor  
i sämre  
pension.”
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Humlegården Fastigheter äger och förvaltar flera 
av de mest karaktärsfulla och bäst belägna fastig-
heterna i Stockholms innerstad. Kända landmärken 
för alla stockholmare – spännande arbetsplatser 
för många företag. 

Med samma engagemang och vilja att skapa 
kontorsmiljöer där människor trivs, storsatsar vi nu 
även i Solna strand och centrala Sundbyberg. Här 

finns en bubblande framtidstro och under de  
närmaste åren kommer mycket att hända och 
många företag att flytta hit. Närheten till city,  
goda kommunikationer och en förstklassig  
service har redan gjort det till Stockholms mest 
spännande tillväxtområde.   

Läs mer om våra fastigheter i Solna och  
Sund byberg på humlegarden.se. Välkommen!

www.humlegarden.se • 08-678 92 00

Det här känner du  
förmodligen igen.

Men känner  
du igen det här?
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