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Arise outsourcar serviceverksamhet 
 
Arise AB (publ) har idag ingått ett 15-årigt fullserviceavtal med Vestas. Avtalet innebär att service av 
bolagets samtliga Vestas-parker outsourcas till Vestas samtidigt som vissa anställda hos Arise erbjuds 
anställning av Vestas. Avtalet innebär att Vestas tar fullt ansvar för samtliga komponenter och 
samtidigt garanterar en hög lägsta tillgänglighet i parkerna. Kostnaden för service kommer att vara 
på en något högre nivå än historiskt men samtidigt övergår all komponentrisk till Vestas. Genom 
avtalet kan en lång och kostnadseffektiv livslängd med låg risk säkras, vilket är positivt för det 
långsiktiga värdet på tillgångarna.  
 
”Fram till nu har servicemarknaden varit relativt omogen och komponentrisken låg i vår flotta vilket 
har inneburit att vi har kunnat hålla nere servicekostnader genom att ha en egen organisation. Nu 
ökar priskonkurrensen på marknaden samtidigt som komponentrisken i våra parker ökar i takt med 
att de blir äldre. Sammantaget skapar detta en bra möjlighet att eliminera komponentrisker och 
säkra en lång livslängd för våra vindkraftverk till en attraktiv prisnivå. Timingen är perfekt för att 
genomföra denna förändring och vi är mycket nöjda med avtalet med Vestas.” – Daniel Johansson, 
VD Arise AB. 
 
“Vi är stolta att Arise valt Vestas för att sköta service på deras sju Vestas vindkraftsparker i södra 
Sverige och därmed fortsätter bygga på vår goda relation. I och med det här avtalat kan vi ytterligare 
stärka vårt partnerskap och det ger oss möjlighet att ytterligare öka den årliga energiproduktionen 
genom en marknadsledande prestanda- och riskhantering” – Jan From, Vice President Service Vestas 
Northern.   
 
Halmstad den 11 maj 2017 
ARISE AB (publ)  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133                                                                                          
Per-Erik Eriksson, Operativ chef Arise AB, +46 702 409 902 
 
 
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 14.20 CET. 

 
Om Arise  
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och 
för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.           
 
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726 
E-mail: info@arise.se, www.arise.se  
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