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OX2 tecknar förvaltningsavtal för vindpark 
med 36 turbiner i Sverige
OX2 har tecknat ett avtal om att förvalta en vindpark i Sverige som ägs av Greencoat 
Renewables PLC (ett företag som som leds av Schroders Greencoat LLP). Avtalet är 
ett långtidskontrakt om en fullserviceförvaltning av den driftsatta vindparken 
Ersträsk Syd. Avtalet omfattar också stöd i övertagandet av ytterligare en park.

OX2 kommer att sköta den tekniska, kommersiella och finansiella förvaltningen av 
Ersträsk South för att säkra att vindparken sköts på bästa sätt åt Greencoat Renewables 
PLC. Vindparken består av 36 Enercon turbiner (101 MW totalt) och har varit i drift sedan 
2021.
 
OX2 kommer också att vara stöd i samband med att Greencoat Renewables PLC tar över 
ytterligare en vindpark, som för närvarande är under byggnation. När den vindparken är 
driftsatt kommer OX2 att sköta förvaltningen av den också.
 
-        Vi ser fram emot att ta över ansvaret för förvaltningen av de här vindparkerna och 
att se till att det blir ett effektivt och lönsamt ägande för Greencoat Renewables PLC. Vi 
ser också fram emot att ytterligare stärka vårt samarbete med Enercon och andra lokala 
intressenter i Markbygden. Med det här kontraktet förvaltar OX2 nästan 500 MW Enercon-
turbiner i området, säger Lars Bryngelsson, ansvarig för teknisk och kommersiell 
förvaltning, OX2.
 
-        Vi är mycket glada att ingå vårt första avtal med OX2 om förvaltning av vår vindpark 
i Sverige. OX2 är ledande i Skandinavien när det gäller utveckling och förvaltning av 
förnybart och vi ser fram emot att fortsätta växa i regionen tillsammans med dem, säger 
Paul O’Donnell, Partner, Schroders Greencoat LLP.
 
Om Greencoat Renewables PLC
Greencoat Renewables PLC investerar i förnybara energitillgångar i Europa. Initialt var  

företaget fokuserade på förvärv och förvaltning av driftsatta anläggningar på Irland, men 
investerar nu även i vind och solkraft i utvalda europeiska länder med stabila regelverk 
kring förnybar energi. Det leds av Schroders Greencoat LLP, med stor erfarenhet av 
investeringar inom infrastruktur och förnybar energi.  
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Om OX2 AB (publ)

OX2 utvecklar, bygger och säljer storskaliga lösningar inom förnybar energi. OX2 erbjuder 
även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj 
består av både egenutvecklade och förvärvade projekt inom land- och havsbaserad 
vindkraft, solenergi och energilagring, i olika faser. Företaget är också aktivt inom 
teknikutveckling kopplad till förnybara energislag som vätgas. OX2 har verksamhet på elva 
marknader i Europa: Sverige, Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, 
Spanien, Italien, Grekland och Åland. Under 2022 omsatte OX2 cirka 7,6 miljarder kronor. 
Företaget har cirka 400 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på 
Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.com
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