Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ διπλασιάζει την
ισχύ της σε ΑΠΕ
Στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με μία από τις μεγαλύτερες
εταιρείες στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
παγκοσμίως, την ΕDP Renewables, προχώρησε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η
συμφωνία αφορά στην από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση
συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου νέων αιολικών πάρκων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ,
ισχύος 900ΜW, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με την
εκτιμώμενη αξία της από κοινού επένδυσης, στην πλήρη υλοποίησή
της, να ξεπερνά το €1 δισ.
Το πρώτο στάδιο υλοποίησης της ανωτέρω συνεργασίας, αφορά στην
απόκτηση και από κοινού ανάπτυξη από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ και την EDP
Renewables δύο συμπλεγμάτων υπό ανάπτυξη αιολικών πάρκων
μέγιστης ισχύος 436,8 MW στο Ν. Ευβοίας, ενώ σταδιακά θα
υλοποιηθούν και τα επόμενα τμήματα της συμφωνηθείσας
συνεργασίας.
Με την ως άνω συμφωνία, δημιουργείται μια ισχυρή συμμαχία με
σημαντική δυναμική και προοπτικές ανάπτυξης που στόχο έχει να
πρωταγωνιστήσει στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας τα
επόμενα χρόνια. Το φιλόδοξο και ρεαλιστικό επενδυτικό πλάνο
που πρόκειται να υλοποιηθεί θα συμβάλλει καθοριστικά στην
περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα και
του Green Deal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πρόκειται για μία αμοιβαία επωφελή συνεργασία, μέσω της
οποίας, οι δύο πλευρές αποκτούν τη δυνατότητα να συνδυάσουν τη
σημαντική εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτουν
στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επιπλέον,
σχηματίζεται ένα επιχειρηματικό όχημα με ισχυρή κεφαλαιακή
βάση και πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος, το οποίο
διασφαλίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση του εν λόγω «πράσινου»
επενδυτικού προγράμματος.

Διπλασιάζεται η εγκατεστημένη ισχύς της
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Με τη συγκεκριμένη κίνηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποκτά τη δυνατότητα να
υπερδιπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ της (σήμερα 491 MW),
ενισχύει περαιτέρω την ηγετική θέση που διαθέτει στην εγχώρια
αγορά και επεκτείνει το επενδυτικό της πλάνο στην Ελλάδα.
Η EDP Renewables αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όντας ο 4ος μεγαλύτερος παραγωγός
αιολικής ενέργειας στον κόσμο και ο 2ος στην Ευρώπη, με
συνολική εγκατεστημένη ισχύ 11,55 GW. Η EDP Renewables
διαθέτει ένα εξαιρετικά ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και δραστηριοποιείται σε 14 χώρες,
καταγράφοντας σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Οι
μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
Euronext της Λισαβόνας, με την κεφαλαιοποίηση της να ανέρχεται
σε €14,7 δισ. (16.10.2020).

Δηλώσεις κ. Καλλιτσάντση
Με αφορμή την υπογραφή της Συμφωνίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος
του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε:
«Το 2018, θέσαμε τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ως βασικό
πυλώνα ανάπτυξης του Ομίλου, διαβλέποντας την επιτάχυνση του
παγκόσμιου ενεργειακού μετασχηματισμού και την αναγκαία για
την Ελλάδα «πράσινη» ενεργειακή μετάβαση. Σήμερα, η στρατηγική
μας αυτή δικαιώνεται, με την εμπιστοσύνη του 4ου μεγαλύτερου
παραγωγού αιολικής ενέργειας παγκοσμίως, για την υλοποίηση
μιας επένδυσης που θα ξεπεράσει το €1 δισ. στη χώρα μας. Μέσω
της συγκεκριμένης συμφωνίας, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναδεικνύεται
περαιτέρω ως πόλος έλξης αξιόπιστων διεθνών επενδυτών, ικανή
να δημιουργήσει συμμαχίες που χτίζουν το επενδυτικό προφίλ της
χώρας, υποστηρίζουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και
προστατεύουν το περιβάλλον. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ λοιπόν προχωρά στις
τολμηρές κινήσεις που απαιτούνται και τοποθετείται στρατηγικά,

μέσα από το συγκεκριμένο σχήμα, ως ένας από τους βασικούς
οδηγούς στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου ενεργειακής
μετάβασης της χώρας για την περίοδο 2020-2030».

Δηλώσεις κ. Μαρτίνη
Από την πλευρά του, ο Σπυρίδων Μαρτίνης, Chief Operating
Officer Offshore & Chief Development Officer της EDPR, δήλωσε:
«Είμαστε στον δεύτερο χρόνο της εμπειρίας μας στην Ελλάδα.
Κατά το διάστημα αυτό, επιβεβαιώσαμε τις δυνατότητες της χώρας
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και επιθυμούμε να αναλάβουμε
ηγετικό ρόλο στη μετάβαση της οικονομίας της χώρας σε ένα πιο
σύγχρονο, αυτάρκες και φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο. Η
ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελεί τον ιδανικό εταίρο στην ελληνική αγορά και
είμαστε περήφανοι που ανακοινώνουμε σήμερα αυτό που
προβλέπουμε ότι θα είναι μια γόνιμη σχέση. Η EDPR θα συνεχίσει
να εξετάζει ευκαιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, αναπτύσσοντας
επικερδή έργα που εστιάζονται σε χώρες με χαμηλό επενδυτικό
ρίσκο και ρυθμιστική σταθερότητα».
Σημειώνεται πως η συμφωνία των δυο πλευρών για τις υπόλοιπες
διακριτές ομάδες αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος περίπου 460
ΜW, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του νέου έτους,
με τη διευθέτηση των επιμέρους τεχνικών λεπτομερειών και την
υπογραφή των τελικών εγγράφων της συναλλαγής.

