NTR har förvärvat Vindin ‐ 200 MW vindkraft i Sverige och Finland
Totala kapitalinvesteringar på över €180 000 000
Dublin, 15 Januari 2019 ‐ En portfölj omfattande drygt 200 MW av operativa och tillståndsgivna
landbaserade vindkraftprojekt i Sverige och Finland har förvärvats av NTR. Portföljen kompletterar
NTRs andra fond för förnybar energi ”NTR Renewable Energy Income Fund II”, som nyligen
tillkännagav stängningen av sin första fundraising. Portföljen består av tre driftsatta projekt på totalt
94 MW och ett kluster av tillståndsgivna projekt Norra Vedbo i södra Sverige med en potentiell
kapacitet på totalt 108 MW. Investeringen, inklusive förverkligandet av det tillståndsgivna
projektklustret, förväntas uppgå till drygt €180 miljoner. NTR förvärvade portföljen, Vindin, från ett
konsortium bestående av nio svenska industriföretag.
"Sverige och Finland representerar geografiskt nya spännande områden för fonden, var och en med
ambitiösa mål för förnybar energi och stabila ekonomiska utsikter; "säger Manus O'Donnell, Chief
Investment Officer för NTR. "Den förvärvade projektportföljen bidrar med en attraktiv livscykelmix av
projekt, vilket är i linje med vår fonds strategi att komplettera projekt i utveckling med de som redan
är driftsatta."
De tre driftsatta parkerna, Trattberget (69 MW) beläget i Örnsköldsvik kommun i norra Sverige,
Skutskär (10 MW) beläget i Älvkarleby kommun och Svalskulla (15 MW), beläget i Närpes stad,
Österbotten i västra Finland, driftsattes vid olika tidpunkter mellan 2009 och 2014. Härtill beräknar
NTR kunna driftsätta projektklustret, Norra Vedbo, under 2021.
NTR avser teckna långsiktiga elprisavtal för de svenska projekten, vilket det finns en betydande
efterfrågan för med tanke på portföljens omfattning. Svalskulla, det 15 MW‐projekt som finns i Finland,
drar tillsvidare nytta av det statliga produktionsstödet, Feed‐In. Samtliga projekt kommer var för sig
att projektfinansieras.
Förvärvet av Vindin följer två nyligen publicerade tillkännagivanden från NTR, avseende förvärv av 55
MW sol‐och vindkraftprojekt i Storbritannien respektive Frankrike inom ramen för NTRs Renewable
Energy Income Fund II.
NTRs Renewable Energy Income Fund II, är NTRs andra fond med fokus på hållbar infrastruktur och
investeringar i både utvecklingsprojekt och redan driftsatta projekt spridda över ett flertal europeiska
marknader och inom ramen för landbaserad vindkraft och solkraft samt till projekten tillhörande
energilagring. Målet är att genom fundraising investera €500 000 000 och NTR tillkännagav nyligen att
man framgångsrikt säkrat åtaganden på €229 000 000.
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Om NTR
NTR är en investerare i hållbar infrastruktur och en kapitalförvaltare som förvärvar, bygger och
förvaltar projekt inom förnybar energi. NTR har byggt och driftsatt 2 GW inom vindkraft och solkraft
med en geografisk spridning över hela Europa och USA.
Deras första fond, NTR Wind 1 LP, lanserades 2015 för att investera i tillståndsgivna landbaserade
vindkraftsprojekt i Irland och Storbritannien. Deras andra fond med fokus på hållbar infrastruktur,
NTRs Renewable Energy Income Fund II, siktar på att inom ett flertal europeiska marknader och
genom fundraising investera €500 000 000 i både tillståndsgivna och redan driftsatta landbaserade
vindkraft- och solkraftprojekt samt till projekten tillhörande energilagring. NTR tillkännagav nyligen
att de har säkrat åtaganden på €229 000 000.
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