
Fortums nya kraftverk Nyagan GRES i Ryssland invigt
Det nya gaseldade kraftverket, Nyagan GRES, invigdes under tisdagen i västra Sibirien av Rysslands president Vladimir Putin och Finlands
president Sauli Niinistö. Den första enheten i verket har varit i drift sedan mars 2013, och enheterna två och tre kommer att färdigställas under
2013 respektive 2014. Som det största nybyggda kraftverksprojektet i Ryssland sedan 1990-talet, kommer denna massiva anläggning ha en
installerad kapacitet på över 1250 megawatt (MW). Verkets uppskattade årliga produktion kommer att ligga på ungefär 9,8 terawatttimmar
(TWh), vilket motsvarar konsumtionen hos 3,1 miljoner ryska hushåll.

-       Kraftverket i Nyagan utgör den största delen av Fortums investeringsprogram i Ryssland, vilket gör detta till en oerhört viktig anläggning
för Fortum. Fortum har ett långsiktigt engagemang i Ryssland, och den ryska energimarknaden spelar en avgörande roll i vår strategi, sade
Markus Rauramo, Fortums CFO, i sitt tal vid invigningen.

Fortum äger och driver nio kraftverksenheter i Ryssland, och anställer 4300 människor i landet.

- Med Nyagan 1 i drift sedan mars har vi snart nått halvvägs i vårt investeringsprogram, som när det är färdigt nästa år, kommer
att dubbla vår elproduktionskapacitet i Ryssland. Nyagan GRES är ett exempel på den senaste teknologin, och den kommer
att utgöra den mest effektiva kraftproduktionen i denna region i Ryssland, säger Alexander Chuvaev, chef för Fortums
Rysslandsdivision. 
 

Mer information om Fortums verksamhet i Ryssland: www.fortum.com/russia

För mer information, kontakta gärna Pauliina Vuosio, Vice President, Financial Communications, Fortum, tel. +358 50 453 2383

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser
behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår
verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.Fortums verksamhet är fokuserad på
Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare
möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10
400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


