PRESSMEDDELANDE

Avtal om 68 MW vindkraft har sagts upp av Commerz Real
Hässleholm den 17 oktober 2020
Den 29 september 2020 offentliggjorde Eolus försäljningen av tre vindparker i Sverige
med en installerad effekt om 68 MW. Eolus har mottagit en uppsägning av
aktieöverlåtelseavtalet från investeraren Commerz Real eftersom villkoren för
transaktionen ej uppfyllts.
Som en konsekvens av det uppsagda avtalet kommer Eolus orderstock att minska med 82,5
MEUR och kontrakt för framtida driftavtal kommer att minska med 68 MW. Inga intäkter för
avtalet har redovisats i Eolus finansiella rapporter. Eolus kommer att betala en
uppsägningsavgift till investeraren Commerz Real om 200 000 EUR.
Ej uppfyllda villkor är relaterade till att nödvändiga tillstånd inte beviljats före stoppdatumet i
avtalet mellan Eolus och Commerz Real.
Eolus kommer omedelbart att starta om försäljningsprocessen för de tre projekten lokaliserade i
södra Sverige.
För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11
Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef
Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 17 oktober 2021 kl. 22.15 CET.
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, Polen
och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om
1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta cirka 1 330 MW åt kunder varav 921
MW är i drift.
Eolus Vind AB har nära 36 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.
För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
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