
OX2 säljer en vindpark på 45 MW i Polen
till Octopus Renewables 
OX2 har sålt en vindpark med en effekt på 45 MW i östra Polen till Octopus Renewables. OX2
kommer nu att påbörja byggnationen som beräknas vara klar under 2023.

Vindparken Huszlew består av sammanlagt 15 vindkraftverk som kommer att byggas i Huszlew i
provinsen Mazowieckie i östra Polen. OX2 har utvecklat vindparken sedan projekträttigheterna
förvärvades 2020, och vann senare samma år den polska statliga auktionen för förnybar energi. OX2
kommer att bygga och överlämna vindparken som en totalentreprenad. Byggnationen påbörjas i
sommar och vindparken beräknas vara klar att överlämnas under 2023.

Efter att vindparken har tagits i drift kommer OX2 att ansvara för den tekniska och kommersiella
förvaltningen, för att tillse att vindparken genererar maximal effekt och drivs på ett tryggt och säkert sätt.

Den totala elproduktionen beräknas uppgå till ca. 130 GWh per år, vilket motsvarar den årliga
elförbrukningen för cirka 30 000 hushåll. Det innebär också att ca 45 000 ton koldioxidutsläpp från
fossila bränslen kan ersättas. Vindparken kommer att stödja Polens övergång till förnybara energi källor
och minska landets beroende av fossila bränslen.

– Jag är glad att vi har sålt den andra vindparken till Octopus på mindre än två år, och att vi har kunnat
erbjuda dem möjligheten att göra sin första investering i vindkraft i Polen. Polen har växt till en av OX2:s
huvudmarknader, och vårt polska team har snabbt antagit utmaningen att leda den nödvändiga
energiomställningen i Polen ”, säger Paul Stormoen, vd OX2.

– För oss som är en av Europas ledande investerare i landbaserad vindkraft är detta ett spännande
förvärv på en marknad som vi har fokuserat på under en längre tid, och som vi kommer att öka vår
närvaro på. Den polska marknaden för vindkraft har mycket goda förutsättningar och drivkrafter, och vi
är glada över att kunna samarbeta med OX2, som delar vår mission om att påskynda
energiomställningen, säger Partha Vasudev, Investment Director, Octopus Renewables

– Det här är återigen ett viktigt steg för OX2 i Polen på kort tid. Huszlew är den fjärde vindparken som
OX2 börjar bygga på lite mer än ett år. Det bevisar vilket värdefullt bidrag till den pågående
energiomställningen i Polen som OX2 utgör”, säger Katarzyna Suchcicka, Country Manager, OX2 Polen.

Information om vindparken Huszlew:

• 15 stycken vindkraftverk av märket Nordex N117/3000, med en navhöjd på 120 meter.

• Beräknad årsproduktion cirka 130 GWh per år, motsvarande en årlig elförbrukning för närmare
30 000 hushåll.
• Beräknat år att tas i drift: 2023

• Huvudentreprenörer: Nordex (turbiner, leverans och montering), ONDE S.A. (fundament, vägar,
kranplatser, internt MV-nät och fiberoptik), P&Q Sp. Zoo. (GPO-transformatorstation och HV-
anslutning till nätet).
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Om OX2
OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de
senaste dryga 16 åren intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige,
Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020
realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare. Genom att ständigt
öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har
verksamhet i Sverige, Finland, Polen, Frankrike, Litauen, Norge, Spanien, Italien och Rumänien med
huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT
om 416 MSEK. OX2:s aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market.
För mer information, besök: www.ox2.com

Om Octopus Renewables
Octopus Renewables, en del av Octopus Group, bildades 2010 och är en fondförvaltare specialiserad
på att investera i ren energi. Missionen är att påskynda övergången till en framtid som bygger på
förnybar energi. Octopus Renewables har en mångsidig portfölj av tillgångar med en kapacitet på över
2,8 GW, vilket gör dem till den största kommersiella investeraren i solkraft i Europa, och en ledande
investerare i landbaserad vindkraft. Det finns mycket goda möjligheter att åstadkomma välbehövliga
investeringar genom att skapa skräddarsydda portföljer av storskalig förnybar energi, i olika teknologier
och marknader, för att skapa en bättre avkastning för våra investerare.


