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Az első beruházási alap dedikáltan tiszta 
hidrogéntechnológiák terén 

Eredeti cím: „World’s First Pureplay Clean Hydrogen Investment Fund”  
 

Jelentős hidrogéntechnológiai és pénzügyi piaci szereplők 2021. április 8-án létrehozták a „FiveT Hydrogen 

Fund” nevű alapot. A mindeddig egyedülálló privát befektetési alap kifejezetten nagyléptékű, tiszta 

hidrogéninfrastruktúra-projektek finanszírozására jött létre. 

A FiveT Alap egyik alapítója és egyben ügyvezetője Pierre-Etienne Franc, az Air Liquide – globálisan is jelentős 

ipari gázgyártó cég – hidrogénüzletágának korábbi vezetője, az alap alakuló ülése után elmondta: 

„meggyőződésünk, hogy a tiszta hidrogén mint alacsony széndioxid-kibocsátású forrásokból előállított 

energiahordozó, komoly hozzájárulást ad a gazdaság fontos szektorainak dekarbonizációjához. Az Alap 

katalizátorként működik majd a globális hidrogéninfrastruktúra-projektek finanszírozásában és 

kiépítésében. Úgy gondoljuk, hogy megfelelő befektetési platformot hoz létre a meglévő és jövőbeli 

hidrogén-kezdeményezések támogatásához. 

Az értékteremtési lehetőség óriási. A hidrogéninfrastruktúrát megfelelően nagy léptékben, 

méretgazdaságosan és megfelelő ütemezéssel szeretnénk kiépíteni, ennek érdekében pedig a meghatározó 

pénzügyi és stratégiai hidrogénpiaci szereplőkkel fogunk együttműködni. A (hidrogéntechnológiai) 

finanszírozási piac első szereplőjeként kellő agilitással és rugalmassággal rendelkezünk a megfelelő 

hidrogénprojektek azonosításához, hogy a jövő legvonzóbb infrastrukturális eszközeibe (asset) fektessünk 

be. Ez várhatóan kiemelkedő, kockázattal kiigazított hozamot biztosít befektetőink számára.” 

A világ szakpolitikai döntéshozói egyre nagyobb figyelmet fordítanak a dekarbonizáció szükségességére, és 

ennek keretében több tucatnyi ország – jellemzően a világ meghatározó gazdaságai – fogadott már el olyan 

nemzeti energiastratégiát, vagy klímavédelmi stratégiát, amelynek részét képezik a hidrogéntechnológiák. 

Ennél is szerencsésebb esetben önálló, tematikus hidrogénstratégiát dolgoztak ki. Ebből fakadóan a 

finanszírozási igény is nagyon jelentős – több tíz- illetve százmilliárd dolláros nagyságrendben mozog az 

előttünk álló évtizedben. Ezek a törekvések indukálják az intézményi befektetők megjelenése iránti igényt. 

Ettől várható a tisztább energiaforrások mind gyakoribb alkalmazása, valamint a Párizsi Megállapodás céljainak 

megvalósítása. Mindennek fontos hatása lesz a környezetre, a társadalomra és a vállalati szférára, hozzájárulva 

a befektetési portfóliójuk ESG1-követelményeihez. 

A FiveT Hydrogen Alap először egy befektetési platformot hoz létre a hidrogéngazdaság gyorsabb fejlődése 

érdekében. Célja, hogy katalizátorként hozzájáruljon a hidrogénpiac méretnöveléséhez, „felskálázásához”. 

Ennek elérése érdekében az Alap elsődleges prioritása az infrastruktúra-fejlesztés, majd később befektetési 

stratégiájának kiterjesztése a hidrogénnel kapcsolatos technológiákra és vállalatokra. 

A FiveT ötvözi a pénzügyi befektetési szakértelmet a hidrogénpiac és a kapcsolódó ökoszisztémája ismeretével, 

az ezekhez való hozzáféréssel. 

  

 
1 ESG: az angol „környezet”, „társadalom” és „irányítás” szavak kezdőbetűiből álló rövidítés. A jó ESG teljesítmény azt jelenti, 
hogy az adott vállalat egyformán ügyel a társadalmi és környezeti szempontokra. 
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Az Alap tiszta hidrogén előállításával, tárolásával és elosztásával kapcsolatos nagy projekteket fog finanszírozni, 

elsősorban olyan OECD-országokban, ahol támogató jellegű politikák, szabályozók, és pénzügyi megoldások 

léteznek a hidrogén, illetve hidrogéntechnológiák terén, ezáltal lehetővé téve a projektek nyereséges 

megvalósítását. 

Az euró dominálta Alap, amelyet csak minősített és ellenőrzött befektetőknek ajánlanak fel, összesen 1 milliárd 

eurót kíván előteremteni pénzügyi és ipari befektetők kombinált bevonásával. Főként kisebbségi, közös 

befektetéseket fog megvalósítani zöldmezős projektek formájában a legfontosabb ipari szereplőkkel. 

Az Alap várhatóan katalizátorként működik majd azáltal, hogy az értékláncban az upstream és downstream 

lehetőségekbe is befektet, ideértve a zöld hidrogénelőállítást és felhasználást, valamint a szállítási szegmens 

elosztási eszközeit és a kapcsolódó flottafejlesztési programokat. 

FiveT Hydrogen Alap a stabilan működő, alternatív vagyonkezelő, a FiveT Capital Holding támogatásával 

lehetővé teszi a befektetők számára, hogy hozzáférjenek a feltörekvő hidrogénpiachoz, miközben mérséklik 

befektetésük hozamának kockázatát, mivel közös befektetésben vesznek részt, és egy olyan stratégiai 

partnerrel működnek együtt, amely a hidrogéntechnológiák és projektmegvalósítás terén kellően mély 

ismeretekkel rendelkezik. 

Az Alap eddig 260 millió euró összegű kötelezettségvállalási szándékot kapott már olyan cégektől, mint például 

a Plug Power (NASDAQ: PLUG), a Chart Industries Inc. (NYSE: GTLS) és a Baker Hughes (NYSE: BKR). 

Az Alap első zárása 2021 negyedik negyedévében várható, míg az első tényleges tőkekihelyezés várhatóan 

2022 első felében megtörténik valamelyik hidrogéntechnológiai cégbe, illetve projektbe. 

- - - 

Forrás: FiveT sajtóközlemény, 2021.04.08. https://fivet.com/news  
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