Αυστραλία: Με ηλιακή ενέργεια
από τη METKA EGN μία από τις
μεγαλύτερες αλυσίδες super
market
Δεκαετή σύμβαση με την Coles, την δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα
super market της Αυστραλίας, για την προμήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας (PPA) που θα προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες
πηγές υπέγραψε η METKA EGN, θυγατρική της MYTILINEOS.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, μέσω τριών ιδιόκτητων
φωτοβολταϊκών πάρκων της METKA EGN στην Περιφέρεια της Νέας
Νότιας Ουαλίας, θα παράγονται ετησίως 220 GW/h που θα
τροφοδοτούν το ηλεκτρικό σύστημα της Αυστραλίας. Με τη χρήση
της ηλιακής ενέργειας, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα
περιοριστούν κατά 180.000 τόνους ετησίως.
Το ευρύ δίκτυο καταστημάτων της Coles θα καλύπτει το 10% των
ενεργειακών αναγκών του, με την αγορά του 70% της παραγόμενης
ισχύος από τα τρία έργα της METKA EGN, ισχύος 120 MW.
Η κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάρκων (ως τμήμα του πρώτου
επενδυτικού χαρτοφυλακίου αδειών/“Build, Operate & Transfer”
συνολικής ισχύος 250 MW που απέκτησε η METKA EGN το 2019)
προβλέπεται να ξεκινήσει άμεσα, με τις εγκαταστάσεις να
αναμένεται να αρχίσουν να τροφοδοτούν την Coles και το δίκτυο
τον Ιούλιο του 2020.
Η Coles είναι σήμερα μία από τις κορυφαίες αλυσίδες λιανικής
της Αυστραλίας, με περισσότερα από 2.500 καταστήματα σε εθνικό
επίπεδο. Με αυτήν την συνεργασία, η METKA EGN σηματοδοτεί την
δυναμική της είσοδο στην αγορά της Αυστραλίας, ενώ πλέον
διαθέτει παρουσία και στις πέντε ηπείρους.
Η METKA EGN εδραιώνεται διεθνώς ως πάροχος λύσεων καθαρής

ενέργειας, σε ένα οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που
αναζητά διεξόδους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, εξαιτίας
των επιβαλλόμενων πολιτικών και της πίεσης της κοινής γνώμης.
Πάγια δέσμευση άλλωστε της MYTILINEOS, είναι η βιώσιμη
ανάπτυξη, μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος και την
αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η αξία της σύμβασης για τη ΜΕΤΚΑ EGN ανέρχεται σε AU$91ε κ.
(€55,5 εκ. περίπου).
H εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς
Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων
Έργων & Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρία
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο
εργασιών που ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ και απασχολεί
περισσότερους από 2.900 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η ΜΕΤΚΑ EGN είναι θυγατρική της MYTILINEOS Α.Ε., και
ειδικεύεται στην ανάπτυξη και κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων
μεγάλης κλίμακας για τις παγκόσμιες αγορές ηλιακής ενέργειας
και αποθήκευσης ενέργειας. Η εταιρεία εξυπηρετεί μεγάλους
διεθνείς πελάτες κυρίως στις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης
Ανατολής, της Κεντρικής Ασίας και της Αμερικής.
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