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OX2 utökar sin verksamhet till Estland
OX2 har undertecknat ett samarbetsavtal med TMV Green Oü om att utveckla cirka 
500 MW landbaserade vindparker i Estland. TMV Green kommer att ansvara för 
markanvändning, licensiering och nätanslutning och OX2 kommer att ansvara för 
finansiering, byggnation och implementering av projekten i portföljen.

Projekten som OX2 och TMV Green kommer att samarbeta kring är i en tidig fas och är 
ännu inte en del av OX2s projektutvecklingsportfölj. OX2 och TM Voima, ett systerbolag till 
TMV Green, började samarbeta I Finland 2018 och det här samarbetsavtalet kommer att 
innebära en väsentlig utökning av OX2s verksamhet i Estland.
 
“Vindkraft är det mest kostnadseffektiva energislaget. Dessutom erbjuder vindkraften en 
fantastisk möjlighet för Estland att på kort tid öka sitt oberoende när det gäller 
energitillgången. Med vår erfarenhet och expertis kommer vi att kunna realisera de här 
projekten på kort tid och på ett kostnadseffektivt sätt”, säger Teemu Loikkanen, 
regionchef Finland och Baltikum, OX2.
  
"Vårt gemensamma mål är att generera ren energi och stärka Estland oberoende när det 
gäller energitillgång. För närvarande förhandlar vi med markägare och kommuner för att 
hitta lämpliga platser att sätta upp vindparker. Genom att gå ihop mer OX2 får vi tillgång 
till den senaste kunskapen kring teknikutvecklingen och kan säkra att finansiering och 
resurser finns tillgängliga genom hela projekten”, säger Kim Tahkoniemi, CEO, TMV Green.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Lind
OX2 kommunikation
Tel. +4672 727 11 17
press@ox2.com

Om OX2 AB (publ)

OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 
erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s 
utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. 
Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som 
vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på tio marknader i Europa: Sverige, Norge, 
Finland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 
omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 300 medarbetare och 
huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.
com
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