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Vattenfall och AG Barr tecknar leveransavtal
om förnybar el i Storbritannien
Vattenfall har tecknat ett tioårigt avtal om leverans av förnybar el med
dryckestillverkaren AG Barr, en ledande brittisk tillverkaren av läsk och
andra konsumentprodukter. Enligt avtalet, ett så kallat corporate
purchase agreement (CPPA), ska Vattenfall förse helt förnybar el till AG
Barrs samtliga enheter i Storbritannien.
Vattenfall kommer att förse AG Barr, en tillverkare med ledande varumärken för läskedryck
såsom IRN-BRU och Rubicon, med 22GWh el per år från Vattenfalls vindkraftsparker i
Storbritannien - vilket motsvarar 6000 brittiska hem årligen.
- Vårt mål är att möjliggöra ett fossilfritt liv för våra kunder och vi är mycket glada över att förse
AG Barr med en långsiktig leverans av lokalproducerad förnybar energi. Vi ser fler och fler
företag som vill säkra fossilfri kraft för sin verksamhet när de arbetar för att minska sina
koldioxidutsläpp, Danielle Lane, Vattenfalls chef för Storbritannien.
Enligt det tioåriga kontraktet kommer Vattenfall att tillhandahålla 100% förnybar el till AG Barrs
samtliga anläggningar i Storbritannien.
- Vi letar alltid efter nya sätt att utveckla verksamheten och vi är glada över att arbeta med
Vattenfall, som är specialiserade på att göra saker annorlunda. Att introducera 100% förnybar el
till alla våra brittiska anläggningar är ett stort steg mot att minska vårt koldioxidavtryck och att
leverera på våra ambitiösa hållbara affärsmål, säger Roger White, VD för AG Barr.

Not:
Vattenfall har som ambition att fram till slutet av 2023 leverera 10TWh förnybar energi till företag
i form av långsiktiga avtal om försäljning av el till företag (CPPA) och har redan tecknat flera
CPPA på sin europeiska marknad, bland annat med Microsoft i Nederländerna och Norsk Hydro
i Sverige, vilket gör det till en av de ledande CPPA-leverantörerna i Europa.

För ytterligare information:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva
genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom
satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20 000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland,
Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: group.vattenfall.com/se

