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OX2 överlämnar sin första vindpark i Polen
OX2 har överlämnat vindparken Żary i Polen med en kapacitet på 21 MW till köparen 
MEAG Munich Ergo Asset Management GmbH (MEAG). Det är OX2:s första projekt i 
Polen som lämnas över till köparen.

– Vi har levererat Zary under en pandemi som orsakat störningar i leverantörskedjor, 
arbetskraft, vid sidan av att det har saktat ned administrativa procedurer. Våra 
ansträngningar för att begränsa pandemins påverkan på arbetsplatserna har fungerat, 
säger Paul Stormoen, vd på OX2.

Vindparken Zary består av sju vindkraftverk och ligger i sydvästra Polen. OX2 har utvecklat 
och finansierat projektet och byggt vindparken. Vindparken förväntas producera 66 GWh 
per år, vilket motsvarar elkonsumtionen för cirka 13 000 hushåll.
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Om OX2 AB (publ)
OX2 utvecklar och säljer vind- och solparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har 
OX2 sedan 2004 intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i 
Sverige, Finland, Norge och Polen och 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, 
Frankrike, Italien, Litauen, Norge, Polen, Rumänien och Spanien, 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
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7 x Nordex N117/3000 turbiner, vars högsta punkt mäter 121,5 meter·
Underleverantörer: Nordex (leverans och montering av turbiner), ONDE 
(grundläggning, vägar, nätanslutning)
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