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Fortum on voittanut Venäjän valtion uusiutuvan energian huutokaupassa oikeuden rakentaa 110 megawattia (MW) takuuhintaista (Capacity
Supply Agreement, CSA) aurinkovoimakapasiteettia. Voimalaitokset otetaan käyttöön vuosien 2021-2022 aikana, ja niille myönnetty takuuhinta
vastaa noin 150 euroa megawattituntia kohden 15 vuoden ajan.

Samassa huutokaupassa Fortumin ja Rusnanon sijoitusrahasto (Fortumin osuus 50 %) voitti oikeuden rakentaa 823 MW takuuhintaista
tuulivoimakapasiteettia. Tuulivoimalat otetaan käyttöön vuosien 2019-2023 aikana, ja niille myönnetty takuuhinta vastaa noin 60-90 euroa
megawattituntia kohden 15 vuoden ajan. Fortumin ja Rusnanon sijoitusrahasto voitti kesäkuussa 2017 oikeuden rakentaa vuoteen 2022
mennessä 1 000 MW tuulivoimaa, mistä 50 MW on tällä hetkellä rakenteilla.

Jokainen yllä olevaan rakennusoikeuteen liittyvä investointi päätetään tapauskohtaisesti. Aikaisemmin julkaistun mukaisesti Fortumin
sijoittaman oman pääoman määrä on enimmillään 15 miljardia ruplaa (noin 215 miljoonaa euroa). Oman pääoman määrä käsittää nyt voitetun
aurinkovoimakapasiteetin ja Fortumin osuuden Fortumin ja Rusnanon sijoitusrahastolle vuosina 2017 ja 2018 myönnetyistä
tuulivoimakapasiteetin rakennusoikeuksista. Fortum pyrkii ylläpitämään pitkällä aikavälillä kevyen taserakenteen luomalla
kumppanuussopimuksia ja muita yhteistyömuotoja.

Fortumin strategiana on kasvaa tuuli- ja aurinkovoimassa gigawatti-kokoluokkaan. Tavoitteena on tehdä yhtiön teknologiseen osaamiseen ja
tietotaitoon perustuvia valikoituja investointeja uusiutuvaan energiaan.

Fortumin 362 MW:n tuuli- ja aurinkovoimakapasiteetista 70 MW sijaitsee Venäjällä (35 MW tuulivoimaa Ulyanovskissa ja 35 MW aurinkovoimaa
Orenburgin alueella sekä Bashkortostanissa).

Huutokauppa järjestettiin 29.5.-9.6.2018 ja sen kohteena oli yhteensä 150 MW aurinkovoima- ja 830 MW tuulivoimakapasiteettia Venäjälle.
Tarjouksia tehtiin yhteensä 554 megawatista aurinkovoimaa ja 2 214 megawatista tuulivoimaa.
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Fortum

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja
resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa.
Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme
oli 4,5 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi


