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Neoen solmii vihreän sähkön myyntisopimuksen
Googlen kanssa Suomessa
Ranskan suurin ja maailman johtaviin itsenäisiin uusiutuvan sähkön tuottajiin lukeutuva
Neoen on ilmoittanut tekevänsä vihreän sähkön myyntisopimuksen teknologiajätti
Googlen kanssa Suomessa.
Google sitoutuu ostamaan 100% Neoenin vihreästä sähköstä, joka tuotetaan Hedetin
tuulipuistossa Suomessa. Tuulipuiston kapasiteetti on 81MW, josta 80% kuuluu Neoenille
ja 20% Prokon Finlandille.
Närpiössä sijaitsevan Hedetin tuulipuiston rakennustyöt pyritään aloittamaan vuoden lopussa, jotta projekti pystyttäisiin
polkaisemaan käyntiin vuoden 2019 loppupuolella. Puistossa on 18 tuuliturbiinia, jotka ovat yhteiskapasiteetiltaan 81
MW.
Hedet on Neoenin ensimmäinen projekti Suomessa, jota se on pitänyt kiinnostavana kohteena toimintansa
kehittämiseksi. Suomessa uusiutuvien energioiden käyttöä tuetaan hallituksen puolesta aktiivisesti ja Suomessa on
tarjolla merkittäviä luonnonvaroja tuulivoimalle.
Ranskalaisyhtiön johtaja Xavier Barbaro kiittää Googlea luottamuksesta yhtiöön. Barbaron mukaan sopimuksen
solmiminen Googlen kaltaisen yksityisen yhtiön kanssa Suomen kaltaisessa maassa kuvaa täydellisesti Neoenin
strategiaa ja suorituskykyä. Samalla Neoen osoittaa potentiaalinsa kasvaa Euroopassa ja mahdollisuutensa laajentaa
tuotantoaan yhtiön kilpailukykyisten varojen, vankan perustan ja pitkän tähtäimen operaationäkymien ansiosta. Yhä
erilaisemmat toimijat niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla ovat kiinnostuneita Neoenin tuottamasta sähköstä ja
yhä useammin heihin lukeutuu suuria yrityksiä. Paikallisesti ja kestävästi sähköä tuottava Neoen on yksi maailman
johtavista energiamurroksen toimijoista, ja Googlen kaltainen asiakkuus on sille merkittävä askel eteenpäin.

Tietoa Neoen-yrityksestä
Vuonna 2008 perustettu Neoen on Ranskan suurin itsenäinen uusiutuvan energian tuottaja ja samalla se lukeutuu alan
johtaviin yrityksiin myös maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä yrityksen kokonaiskapasiteetista 2 GW on jo käytössä tai
rakennusvaiheessa ja 1 GW on varattu jo etukäteen varmistetuille ja rahoitetuille projekteille, minkä ansiosta Neoen on
tuplannut kokonsa vain 24 kuukaudessa. Neoen toimii aktiivisesti Ranskassa, Australiassa, Meksikossa, Salvadorissa,
Argentiinassa, Sambiassa, Jamaikalla, Portugalissa ja Suomessa. Lisäksi sillä on lukuisia projekteja yli viidellätoista eri
alueella. Neoen hyödyntää erityisesti Ranskan Cestasissa sijaitsevaa Euroopan tehokkainta aurinkopuistoa (300 MW)
ja Australiassa sijaitsevaa maailman suurinta litium-ioni-varastoa (100 MW / 129 MWh). Vuoden 2017 lopulla yksi
Meksikon suurimmista (375 MW) ja kilpailukykyisimmistä aurinkopuistoista siirtyi Neoenin omistukseen. Neoenin
merkittävimmät osakkaat ovat Jacques Veyratin omistama Impala SAS, Omnes Capital Francen johtamat Capénergie
II ja Capénergie III rahastot sekä Bpifrance. Neoenin tavoitteena on saavuttaa viiden gigawatin kapasiteetti vuoteen
2021 mennessä.
Lisätietoa : www.neoen.com
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