PRESSMEDDELANDE

Eolus lägger order på 11 vindkraftverk med en effekt på 68 MW
hos Siemens Gamesa Renewables
Hässleholm den 30 september 2020
Eolus har tecknat avtal med Siemens Gamesa Renewables om leverans av 11
vindkraftverk omfattande 68 MW till vindparkerna Boarp, Dållebo and Rosenskog i södra
Sverige.
Vindparkerna kommer att bestå av 7 Siemens Gamesa 5.8-170 vindkraftverk och 4 Siemens
Gamesa SG 5.8-155 vindkraftverk som levereras med olika installerad effekt. Vindparkerna
beräknas vara färdigställda under hösten 2023 och omfattas av ett 15-årigt fullserviceavtal. De tre
vindparkerna omfattas av det avtal om försäljning som Eolus tecknat med Commerz Real och
som offentliggjordes genom pressmeddelande från Eolus den 29 september 2020.
Boarp i Vaggeryds kommun består av 4 SG 5.8-170 vindkraftverk med en installerad effekt om
24,2 MW medan Rosenskog i Falköpings kommun kommer att bestå av 3 SG 5.8-170
vindkraftverk med en installerad effekt om 17,8 MW. De 4 SG 5.8-155 vindkraftverken med en
installerad effekt om 26,4 MW kommer att etableras i Dållebo i Ulricehamns kommun.
-På Eolus är vi glada och nöjda över att få samarbeta med Siemens Gamesa och använda 5.x
plattformen för att optimera produktionen i dessa projekt. Både vad gäller installerad effekt och
rotordiameter kommer detta att vara de största vindkraftverken Eolus etablerat till dags dato
säger Eolus VD Per Witalisson.
-Vårt arbete tillsammans med Eolus har varit ett verkligt partnerskap för att dra full nytta av
denna extremt mångsidiga teknologi och vi är glada att ta nästa steg i vårt samarbete säger
Anders Nauen, VD för Siemens Gamesa.
För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led
inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som
internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum och
USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 653 vindkraftverk med en effekt om
nära 1 370 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 300 MW åt kunder varav
cirka 905 MW är i drift.
Eolus Vind AB har cirka 28 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.
För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
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