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Arise tecknar nytt fullserviceavtal med WP Green Service GmbH för tre av 
sina vindkraftparker  
 
Arise har tecknat ett 5-årigt fullserviceavtal med WP Green Service GmbH för sina tre GE 
vindkraftparker, totalt 21 turbiner, (”Avtalet”). Avtalet träder ikraft den 1 januari 2021. 
 
Avtalet innebär att WP Green Service GmbH tar fullt ansvar för samtliga komponenter samtidigt som 
de löpande kostnaderna sänks och en fortsatt hög tillgänglighet garanteras. 
 
”Vi är mycket nöjda med att samarbeta med WP Green Service för service av våra GE vindkraftparker. 
Tillsammans med den nyligen kommunicerade livstidsförlängningen och den planerade 
refinansieringen senare i höst är serviceavtalet en viktig pusselbit för att uppnå långsiktig lönsamhet i 
våra egna parker. Vi kommer härigenom ha skaffat oss ett mycket gott slagläge”, säger VD Daniel 
Johansson.   
 
"Vi är glada att Arise tar stöd i vår omfattande servicekompetens och att vi får förtroende i Sverige. 
Med dedikerade teams på site och till våra tekniska kontrollsystem, kommer vi till fullo att leva upp 
till de förväntningar som ställs på oss”, säger Manuel Lasse, Managing Director på WPGS GmbH, ett 
konsortium av bolagen WP Group and Green Wind Group.    
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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 lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 september 2020 kl. 15.25 CET. 
 
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta 
ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se  
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