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Stena Adactum, AMF och KLP ingår partnerskap för att fortsätta utveckla 

Stena Renewable till ett storskaligt industriellt vindkraftsbolag 

AMF Pensionsförsäkring AB (”AMF”) och Kommunal Landspensjonskasse gjensidige forsikringsselskap 

(”KLP”) har tecknat avtal att förvärva en betydande andel av aktierna i Stena Renewable AB från Stena 

Adactum AB för att gemensamt realisera Stena Renewables omfattande projektportfölj.  Transaktionen 

innebär att AMF förvärvar 35% och KLP 30% av aktierna i Stena Renewable. Stena Adactum kommer 

att kvarstå som huvudägare med en ägarandel om 35%. AMF och KLP:s initiala investeringar kommer 

att uppgå till cirka 750 miljoner kronor respektive 650 miljoner kronor.   

Stena Renewable är ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag med 94 verk och en 

installerad kapacitet om 244 MW. Bolaget har också en konkurrenskraftig projektportfölj på 150-200 

verk, överstigande 600 MW, som innebär investeringar omfattande cirka sex miljarder kronor.   

”I AMF och KLP har vi fått två av Nordens ledande investerare som delar vår långsiktiga syn på 

industriell utveckling. Den här konstellationen kommer att kunna säkerställa bolagets fortsatta 

expansion för lång tid framöver”, säger Martin Svalstedt, VD i Stena Adactum och Styrelseordförande 

i Stena Renewable. 

”Vi är väldigt glada över den här möjligheten att investera i Stena Renewable, ett bolag som med sitt 

långsiktiga perspektiv och sin tydliga hållbarhetsprägel passar mycket väl in i vår portfölj. 

Investeringen är ett led i vårt målmedvetna arbete med att förbättra vår riskspridning, bredda vår 

portfölj, och stärka våra möjligheter att leverera en konkurrenskraftig avkastning åt våra sparare, 

även i ett läge med rekordlåga räntor och osäkra börser”, säger Javiera Ragnartz, 

kapitalförvaltningschef AMF 

”Investeringen bidrar till vår satsning på hållbara investeringar och önskan att hitta attraktiva 

investeringsmöjligheter som präglas av stabilitet och förutsägbarhet för våra pensionskunder. Vi är 

mycket nöjda med att göra en grön och långsiktig investering i ett stort svenskt vindkraftsbolag”, 

säger Aage Schaanning, konserndirektør økonomi og finans i KLP.  

”Tack vare Stenas långsiktighet och uthållighet har vi kunnat utveckla bolaget sedan 2006 till att bli 

en ledande aktör inom svensk vindkraft. Bolaget har arbetat med dagens projektportfölj i närmare tio 

år och står nu inför byggnation av ett flertal större parker i södra Sverige. Med starka ägare kan vi 

realisera vår projektportfölj och samtidigt fortsätta att utveckla och förvärva nya projekt. Vi har nu 

förutsättningarna att bygga nästa generations kraftbolag baserat på enbart förnyelsebar 

elproduktion”, säger  Peter Zachrisson, VD i Stena Renewable 

Affärens slutförande är villkorat av konkurrensgodkännande och förväntas ske under tredje kvartalet 

2018. 

I transaktionen har SEB Corporate Finance agerat som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling 

som legal rådgivare åt Stena Adactum. 

 



 

För mer information, vänligen kontakta: 

Martin Svalstedt, VD i Stena Adactum, 070-48 55 371 

Jens Söderblom, presschef AMF, 073-086 98 41  

Harald Koch-Hagen , Direktør strategisk aktivaallokering KLP, +47 975 99 987 

Aage Schaanning, Konserndirektør økonomi og finans KLP, +47 905 24 312 

Peter Zachrisson, VD i Stena Renewable, 070-48 55 393 

 

Om Stena Renewable 

Stena Renewable grundandes av Stena Adactum 2006 och bolaget har sedan dess, med en strategi 

fokuserad på attraktiva vindlägen i mellersta och södra Sverige, utvecklats till ett av Sveriges största 

och mest framgångsrika vindkraftbolag. Stena Renewable har idag 94 vindkraftverk i drift och 19 

under byggnation fördelade över nio olika parker. Därutöver har bolaget en omfattande portfölj av 

utvecklingsprojekt, med en förväntad kapacitet överstigande 600 MW. 

Om Stena Adactum 

Stena Adactum är ett investmentbolag som långsiktigt äger och utvecklar företag för uthållig 

konkurrenskraft. Bolaget startade 2002 för att genom nya verksamhetsområden diversifiera Stena 

Sfären och bidra till ökad värdetillväxt. Stena Adactum innehar åtta portföljbolag, med 16 miljarder 

kronor i omsättning och 8 500 anställda. 

Om AMF 

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning 

till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt 

ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt runt 

600 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF 

Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF. 

Om KLP 

KLP är Norges största pensionsbolag. Cirka 900.000 yrkesaktiva och pensionärer har sin pension hos 

KLP. KLP ägs av kommuner, landsting, regionala sjukvårdsorganisationer och andra organisationer 

som erbjuder sina anställda offentlig tjänstepension. Hos KLP är tanken om samhälle, miljö och 

ansvarsfulla investeringar en del av den dagliga verksamheten.  

 


