
OX2 deltar på seminarier hos Pareto
Securities samt hos Carnegie Investment
Bank
OX2:s vd Paul Stormoen deltar på Pareto Securities’ 28th Energy Conference torsdagen
den 16 september samt på Carnegie Cleantech Wind Seminar onsdagen den
22 september.

OX2 fortsätter att se en hög aktivitet på samtliga marknader där bolaget är verksamt. Bland
annat har OX2 under tredje kvartalet förvärvat ytterligare tre projekt för landbaserad vindkraft i
Sverige, Finland och Polen, samt ett solkraftsprojekt i Italien, om tillsammans cirka 530 MW.

Efter förvärven uppgår OX2:s projektutvecklingsportfölj till totalt cirka 17,6 GW. Projekt i sen
fas uppgick den 30 juni till 2 800 MW.

OX2:s finansiella mål är att uppnå en årlig försäljning av projekt motsvarande mer än 500 MW i
genomsnitt under 2021-2022, mer än 1 500 MW i genomsnitt under 2023-2024, och på
medellång sikt en försäljning överstigande 2 000 MW per år.

– OX2 hade fram till halvårsskiftet i år sålt projekt motsvarande 220 MW, och vi upplever ett
stort intresse från kunder på samtliga marknader. Verksamheten fortsätter att utvecklas starkt
och i linje med tidigare kommunicerade mål, säger Paul Stormoen, vd OX2.

OX2:s vd Paul Stormoen deltar på följande konferenser och seminarier i September:

• Pareto Securities’ 28th Energy Conference 
Torsdagen den 16 september 2021
 
• Carnegie Cleantech Wind Seminar

Onsdagen den 22 september 2021

Presentationerna kommer finnas tillgängliga på OX2:s hemsida i efterhand.
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Om OX2
OX2 utvecklar och säljer vind- och solparker. 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



 


