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V n i t n í  i n f o r m a c e

Skupina EZ pokra uje v investicích do n mecké v trné energetiky. Celkový
instalovaný výkon v N mecku dosáhl tém  100 MW.

Dalších 35 v trných turbín o celkovém instalovaném výkonu 85,25 MW získala
na n meckém trhu Skupina EZ. Celkem osm v trných park  je rozprost eno v
lokalitách nap  severním N meckem a všechny jsou již v provozu. Sou ástí
kontraktu s renomovanou prodávající spole ností wpd AG je i získání provozní
podpory ve form  garantovaného výkupního tarifu na 20 let.

„Jde o první skute  velkou akvizici na n meckém trhu obnovitelných zdroj  energie. Naše
trné elektrárny v N mecku vyrobí ro  více než 210 GWh elekt iny, a pokryjí tak spot ebu

tém  100 tisíc domácností. I nadále nás zajímají již vystav né parky na pevnin , ale i ty na
mo i a projekty ve fázi developmentu,“ uvedl Tomáš Pleska , editel divize Nová energetika.

Nejnov jší akvizice zahrnuje trojici spole ností spadajících pod renomovaný koncern wpd
AG, jednoho z nejv tších developer  a provozovatel  v trných elektráren v N mecku, a
znamená získání 35 v trných turbín o celkovém instalovaném výkonu 85,25 MW. Elektrárny
se nacházejí v osmi lokalitách na území spolkových zemí Meklenbursko-P ední
Pomo ansko, Braniborsko, Sasko-Anhaltsko, Sasko a Hesensko. Aktuáln  jsou již všechny

trné elektrárny v provozu. Sou ástí kontraktu je i získání provozní podpory ve form
garantovaného výkupního tarifu na 20 let. Díky poslední akvizici zvýšil EZ svou p ítomnost
na n meckém trhu obnovitelných zdroj  na tém  100 MW.

První akvizicí Skupiny EZ na n meckém trhu byl za átkem prosince v trný park Fohren-
Linden ve spolkové zemi Porýní-Falc. V trnou elektrárnu o celkovém výkonu 12,8 MW

evzal EZ do provozu od n mecké investi ní spole nosti AREAM.

Skupina EZ se v tomto roce stala aktivním lenem ty  nejd ležit jších v trných asociací
v N mecku. Cílem je také využít synergií s dalšími spole nostmi, Skupina EZ zde již
realizovala prost ednictvím svého investi ního fondu INVEN CAPITAL t i investice v oblasti
nové decentralizované energetiky.
Krom  n meckého trhu sleduje EZ vhodné p íležitosti v oblasti obnovitelných zdroj  také v
ostatních evropských zemích s cílem vystav t stabilní portfolio aktiv v r zných fázích
životního cyklu a poskytovat navazující služby.


