Give, 10. oktober 2017
Stor interesse for dansk biogasteknologi:

Combigas udvider aktiviteterne til Kina
Danske Combigas inviterer kinesisk miljøvirksomhed ombord og får dermed unik adgang til det kinesiske
marked for alternativ energi. Det kinesisk ejede selskab Greatop bliver således 50 % partner i det danske
biogasselskab.
Greatop, der er ejet af det kinesiske Yinhai Investment Holding Co. Ltd, har adresse i Nyborg. Herfra
formidles kontakt mellem kinesiske og danske virksomheder med effektive teknologier indenfor miljø og
alternativ energi.
Greatop har valgt Combigas som partner til at udvikle den kinesiske biogassektor, og adm. direktør
Yongming Wang udtaler:
Greatop har valgt at indgå samarbejde med Combigas af tre grunde:
1. Vi har samme ambitiøse udviklingsideer i forhold til affald på det globale energimarked.
2. Combigas´ kompakte design, unikke teknologi og mangeårige erfaring indenfor biogas produktion er
værdifuld viden, som vi har været på udkig efter længe.
3. Med støtte fra staten vil Kina i nærmeste fremtid udvikle sig til at være et af verdens største
biogasmarkeder, hvilket betyder, at det er det rigtige tidspunkt at gå ind på markedet.
Baggrunden for samarbejdet er, at Yongming Wang i samarbejde med IFU og Gemidan Ecogi har investeret
i et Joint-Venture i Kina, der skal implementere Gemidan Ecogi’s teknologi på det kinesiske marked. Ecogi
teknologien omdanner husholdningsaffald og andet organisk affald til en ren biopulp fri for uorganiske
elementer. Combigas’ teknologi omdanner denne pulp til nyttig gødning og vedvarende energi, og i
samarbejde vil de tre parter nu bidrage til effektivt at løse nogle store udfordringer i Kina omkring
affaldshåndtering og decentral energiproduktion.

Attraktivt marked for grøn energi
Kent Skaanning, der er formand for Combigas´ bestyrelse, er meget begejstret for det kommende
samarbejde.
- Combigas har i forvejen godt fat i markedet for biogas, og samarbejdet med Yongming Wang giver os
mulighed for at udvide aktiviteterne til ikke bare det kinesiske marked, men hele Asien. Vi er i forvejen
til stede i både Afrika og flere dele af Europa, og ved at samarbejde med en stærk kinesisk organisation
får vi et hurtigere og bedre afsæt for at udvide til Asien. Vi oplever stor global interesse for vores
produkt, koncept og teknologi, som vi sammen med en stærk partner nu får endnu bedre mulighed for
at udvikle.
Combigas har samarbejdet med Greatop omkring projekter i Kina, hvor det tekniske og økonomiske
grundlag for to kommunale projekter er analyseret, og hvor vi har deltaget i en kommunal licitation. Det
forventes, at det første projekt vil blive igangsat i starten af 2018. Disse to projekter skal derefter fungere
som modelprojekter for kommunale affaldsprojekter i hele Kina. Med det nye dansk- kinesiske Jointventure forventer vi hurtigere og mere effektivt at kunne udvikle denne forretningsmodel.

Om Combigas
Combigas designer og bygger biogasanlæg i samarbejde med en række danske og internationale partnere.
Virksomheden leverer biogasanlæg baseret på stor knowhow og et unikt design og har de senere år opført
anlæg i Danmark, England, Tyskland, Frankrig, Irland og Sydafrika.
Combigas’ biogasanlæg bygges over hele verden og har en unik og konkurrencedygtig teknologi. Combigas
har mange års erfaring inden for produktion af biogas og er garant for dansk kvalitet.
Combigas’ ejere driver to kommercielle biogasanlæg i Danmark, som også anvendes til demonstrations- og
pilotprojekter.
Om Greatop
Greatop er et selskab med fokus på vidensudvikling. Greatop sigter mod at opbygge en affald-til-energi
platform til det kinesiske marked ved at anvende den mest avancerede cleantech- og energiteknologi fra
Europa. Greatop har også investeret i andre nordiske SMV'er, der arbejder med innovative energiløsninger
og som efterspørger kapital.
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Combigas biogasanlæg i Hemmet, Danmark.
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