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securenergy solutions AG forener kompetencer  

Med selskabet securenergy solutions AG vil personerne bag securenergy 

GmbH, Photon Energy Solar GmbH og IWE Group sætte fokus på 

udvikling af fritstående solanlæg (PV) på det tyske energimarked.  

6. Mai 2020, securenergy solutions AG 

 

 

Den økologiske bevidsthed hos mennesker vokser. Og med henblik på de tyske klimamål vil securenergy solutions AG 

sætte ekstra fokus på større fritstående sol-anlæg (PV). Foto: securenergy solutions AG 

Efter flere års samarbejde forener selskaberne SecurEnergy GmbH, Photon Energy Solar GmbH og 

IWE Group fra Danmark nu deres viden. Til det formål, stifter ejerne Holger Stabernack 

(SecurEnergy), Karsten Becker (Photon Energy Solar GmbH) og Casper Rasmussen (IWE Group) 

securenergy solutions AG, og rykker dermed fagligt endnu tættere sammen, for at sætte fokus på 

planlægningen og opførelse af fritstående solanlæg (PV) i Tyskland. Projekterne bliver styret fra 

hovedkontoret i Berlin. 

 

Om Holger Stabernack, SecurEnergy GmbH 

At tænke økonomisk - at handle økologisk. Sådan beskriver SecurEnergy deres intention. Siden 

2015 har de varetaget hele processen for opførsel af tagbaserede solanlæg (PV). Indtil videre har 

firmaet, som ledes af berlineren Holger Stabernack, installeret moduler på over 250 tage og med 

en samlet størrelse på over 60 Megawatt. ”Vi ønsker at bidrage aktivt til klimabeskyttelsen. Med 

SES AG vil vi koncentrere os om fritstående anlæg i Tyskland og hovedsageligt fokusere på 

projekter udenfor tilskudsordningen. Sammen har vi allerede sikret en samlet portefølje på mere 

end 800 Megawatt til securenergy solutions AG. I den nuværende konstellation har vi mulighed for 

at videreføre og udbygge det store potentiale”, beskriver Holger Stabernack sin vision. De første 



positive forhandlinger med PPA-udbydere og banker er blevet afsluttet. Herr Holger Stabernack er 

direktør og bestyrelsesmedlem i SES AG.  

 

Om Karsten Becker, Photon Energy Solar GmbH 

Med sin mangeårige brancheerfaring indenfor photovoltaik får Karsten Becker som 

bestyrelsesmedlem i securenergy solutions AG en aktiv og vigtig rolle. Drevet af ideen om at 

forbedre CO2-balancen, stiftede iværksætteren tilbage i 2009 firmaet seca energy og overtag i 

2015 efterfølgende, som aktionær og administrerende direktør, Photon Energy Solar GmbH. 

Aktuelt kan Photon Energy Solar GmbH fremvise 120 solanlæg (PV) i Tyskland. Derudover er der 

også blive installeret ca. 200 MW i Italien, Spanien og latinamerikanske. 

”I de kommende år vil vi realisere over 1 Gigawatt solanlæg”, siger Becker. ”Også internationalt vil 

vi udbygge vores aktiviteter indenfor opførsel af tag- og fritstående anlæg. Vi har forenet vores 

viden og netværk, og som partnere kommer vi til at etablere os i energiindustriens internationale 

sektor”, fortæller han derefter. 

 

Om Casper Rasmussen, IWE Group 

Som ejer af den danske virksomhedsgruppe IWE har Casper Rasmussen været aktiv indenfor 

alternativ siden 2008. Rasmussen har som mægler af vindmølleprojekter formidle investeringer 

med en værdi af over 250 Mio. EUR. Aktiviteterne er løbende blevet udvidet med projektudvikling 

og administration. I 2013 købte IWE de første sol-projekter og specielt de sidste fire år har Casper 

Rasmussen fokuseret på køb og finansieringen af anlæg i Tyskland. ”Med samarbejdet kan vi nu 

også betjene de helt store internationale Investorer. Securenergy solutions GmbH vil agere som 

One-Stop-Shop, med mulighed for at servicere både store og små investorer. Hvis vi i fremtiden 

bliver behandlet som en af de foretrukne aktører, har vi opnået meget”, sådan Rasmussen, som 

bestyrelsesformand for securenergy solutions AG.  Securenergy solutions AG ser et meget stort 

potentiale. Virksomheden forventer at se flere og samtidig også større anlæg i Tyskland fremover. 

Her har securenergy solutions AG sat sig målet, at være en stor del af det.  

 

Kontakt: 

securenergy solutions AG - Goerzallee 299 – D-14167 Berlin 

 

 

 


