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MARTIFER SOLAR NEEMT DE OVERHAND MET 8 MW PV PLANT IN 
OEKRAINE 

− Martifer Solar heeft in totaal 29 MW geïmplementeerd in het land sinds augustus 2012 
en dit project vertegenwoordigd zijn zesde succesverhaal met Rengy Development. 

− Ondanks ernstige politieke en economische onrust in Oekraïne, heeft het bedrijf het 
project op tijd en binnen het budget afgeleverd. 

Martifer Solar, een dochteronderneming van Martifer SGPS, heeft een nieuwe PV-installatie gebouwd in de 
regio Vinnystia in Oekraïne. Het 8 MW PV project kreeg de naam Shargorod en was één van de meest 
uitdagende projecten ooit die succesvol zijn afgewerkt in het land. 

Ondanks de complexe politieke en economische toestand waarin Oekraïne zich bevond tijdens de eerste helft 
van 2014, was Martifer Solar in staat om deze 8 MW installatie op tijd en binnen een constructie tijd van 3 
maanden te realiseren. De Shargorod installatie bevindt zich op nog geen 300 km ten zuidwesten van Kiev in 
Vinnystia Oblast van Oekraïne. 

“De nieuwe 8 MW installatie is een uitzonderlijke prestatie van het team en het zet ons bedrijf in de verf voor 
onze vaardigheden om ons aan te passen en complexe projecten onder extreme omstandigheden tot een goed 
einde te brengen. Daarnaast is dit solar project één van de eerste van zijn omvang die aan de huidige lokale 
eisen voldoet binnen het land,” zegt Francisco Queiros, country manager van Martifer Solar Oekraïne. “Wij zijn 
trots om nauw samen te werken met Rengy Development om zo het maximale potentieel van de solar 
ontwikkelingen uit de Oekraïense markt te halen. 

Dit nieuwe PV project is reeds het zesde project dat Martifer Solar gebouwd heeft in Oekraïne voor zijn klant, 
Rengy Development. Alle projecten samen geven een totale portfolio van 29 MW geïmplementeerd in het land 
sinds augustus 2012. 

“Zoals we onze investeringen en ontwikkelingen in Oekraïense solar projecten handhaven, blijven we 
vertrouwen in de sterkte en het bewezen talent van Martifer Solar als een markt partner,” zei Narek 
Harutyunyan, managing director van Rengy Development. “We hebben verschillende succesverhalen gedeeld 
in de Oekraïense markt en deze 8 MW installatie overtrof al onze verwachtingen rekening houdend met de 
huidige situatie in het land. 

Martifer Solar voltooide de 8 MW PV installatie op een gebied van ongeveer 160.000 m², gebruik makend van 
33.000 modules geïnstalleerd op een vaste structuur. Er wordt verwacht dat de Shargorod installatie ongeveer 
9,2GWH/jaar zal produceren. Met deze productie capaciteit zal het project jaarlijks 3.855 ton CO² compenseren, 
hetgeen genoeg is voor 11.0000 inwoners van de Vinnystia regio jaarlijks te voorzien van elektriciteit.  
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Filinto Martins, regionale manager van Martifer Solar Europa, voegde toe,”Naast ons werk in Oekraïne is 
Martifer Solar een uitgebreidere aanpak aan het doorvoeren voor verdere mogelijkheden in de PV markt over 
Oost-Europa, dit zal genereren in een toekomstige groei voor het bedrijf alsook de solar ontwikkeling in de 
regio.” 

OVER MARTIFER SOLAR  

 

Martifer Solar is een toonaangevende en volledig geïntegreerde speler op de wereldwijde fotovoltaïsche markt, die zich toespitst op 
development, EPC en O&M Service. 

Het bedrijf is gevestigd in Portugal en is aanwezig in Europa (Spanje, Italië, Griekenland, België, Frankrijk, Tsjechië, Slowakije, 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Roemenië en Oekraïne), Noord-en Latijns-Amerika (Verenigde Staten, Canada, Mexico, El Salvador, 
Chili, Brazilië en Ecuador), Afrika (Kaapverdië, Mozambique en Zuid-Afrika) en Azië (India, Verenigde Arabische Emiraten, 
Singapore en Japan).  

In 2013, bereikte Martifer Solar een omzet van  € 274,4 miljoen euro, tot op heden heeft het bedrijf, wereldwijd, meer dan 500 MW 
aan fotovoltaïsche zonne-energie geïmplementeerd.  

Martifer Solar maakt deel uit van de Martifer Group, een multinationale industriële groep met ongeveer 3.000 medewerkers, 
gespecialiseerd in metalen constructies en zonne-energie. Martifer SGPS, SA is de holding van de Groep en is genoteerd op 
Euronext Lisbon sinds juni 2007. 

Meer informatie op WWW.MARTIFERSOLAR.COM  

 

OVER RENGY DEVELOPMENT 

Rengy Development, een groep van ondernemingen,  werd opgericht in 2008 met als doel investeren en hernieuwbare energie 
ontwikkelen voor projecten in het GOS-gebied. Op dit moment is het bedrijf actief in Oekraïne en Armenië,en in eerste instantie  
concentreren ze zich vooral op zonne-en windenergie, daarnaast onderzoeken ze ook het hydro-energie potentieel in verschillende 
markten.  

Het huidige "zonne-energie" pijplijn Rengy Ontwikkeling bestaat uit verschillende projecten met een gezamenlijke capaciteit van 50 
MWp, met een totale investering van meer dan 100 miljoen euro. Het bedrijf heeft 6 MWp in werking en is van plan om ongeveer 15 
MWp Commissie in 2013.  

Meer informatie op WWW.RENGYDEVELOPMENT.COM.UA 

 

 


