
OX2 överlämnar vindparken Ljungbyholm
till Octopus Renewables
Den 30 juni överlämnade OX2 vindparken Ljungbyholm på 48 MW i Kalmar till
Octopus Renewables Infrastructure Trust plc (ORIT).

Den 11 mars 2020 meddelade OX2 att ett försäljningsavtal tecknats med ORIT om att
sälja och bygga en vindpark med totalt 12 vindkraftverk i Kalmar kommun.

OX2 har utvecklat och byggt vindparken åt ORIT i form av en totalentreprenad.
Vindparken är nu i drift och förväntas producera 150 GWh per år, vilket motsvarar
elförbrukningen för 30 000 hushåll. OX2 ansvarar för den tekniska och kommersiella
förvaltningen av vindparken.

– Jag är glad över att OX2 kan engagera sig lokalt genom hela utvecklingen och
byggnationen, och också anlita lokala entreprenörer både under byggfasen och
fortsättningsvis. Eftersom vindparken i Ljungbyholm nu är i drift tillför den en nödvändig
elproduktion till södra Sverige där elbehovet är som högst och där elpriserna bara för
några dagar sedan nådde en ny topp under en sommarmånad, säger Hillevi Priscar,
Country Manager OX2 Sverige.

– Samarbetet med Octopus har varit mycket positivt under hela byggperioden och vi är
glada att se ytterligare en färdigställd och levererad vindpark från OX2, säger Paul
Stormoen, vd OX2.

– Vi är mycket nöjda med att ha slutfört och driftsatt vår första vindpark i Sverige, och
vi är tacksamma för det hårda arbete och den beslutsamhet som OX2 har visat. Att
genomföra detta projekt under ett utmanande år som dominerats av covid-pandemin är
ett bevis för vårt starka samarbete, säger Chris Gaydon, investeringsdirektör på
Octopus Renewables.  

De främsta underleverantörerna är turbinleverantören Nordex, och Kanonaden
Entreprenad som svarat för anläggningsarbeten, samt E.ON som har haft ansvaret för
nätanslutningen.
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Om OX2
OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Inom storskalig landbaserad



vindkraft har OX2 de senaste dryga 16 åren intagit en ledande position, efter att ha
utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom
Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer
landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare. Genom att ständigt öka
tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid.
OX2 har verksamhet i Sverige, Finland, Polen, Frankrike, Litauen, Norge, Spanien,
Italien och Rumänien med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under
2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT om 416 MSEK. OX2:s aktie är noterad på
Nasdaq First North Premier Growth Market.
För mer information, besök: www.ox2.com

Om Octopus Renewables
Octopus Renewables, en del av Octopus Group, bildades 2010 och är en
fondförvaltare specialiserad på att investera i ren energi. Missionen är att påskynda
övergången till en framtid som bygger på förnybar energi. Octopus Renewables har en
mångsidig portfölj av tillgångar med en kapacitet på över 2,8 GW, vilket gör dem till den
största kommersiella investeraren i solkraft i Europa, och en ledande investerare i
landbaserad vindkraft. Det finns mycket goda möjligheter att åstadkomma välbehövliga
investeringar genom att skapa skräddarsydda portföljer av storskalig förnybar energi, i
olika teknologier och marknader, för att skapa en bättre avkastning för våra
investerare.


