PRESSMEDDELANDE

Vindpark Kråktorpet uppförd och överlämnad till Aquila Capital
Hässleholm den 29 november 2019
Eolus har färdigställt vindpark Kråktorpet i Sundsvalls kommun. Samtliga villkor i det avtal
Eolus träffat med Aquila Capital avseende uppförande av vindparken omfattande 163 MW
är uppfyllda och den driftsatta vindparken har överlämnats till kund.
I december 2017 tecknade Eolus avtal med Aquila Capital om försäljning av vindpark Kråktorpet
bestående av 43 Vestas V136 3,8 MW vindkraftverk. Aquila Capital förvärvade samtliga aktier i
projektbolaget som ägde rättigheterna till vindparken och tecknade samtidigt avtal med Eolus
om uppförande av anläggningen. Etableringen har finansierats av kunden. Affären
offentliggjordes via pressmeddelande den 23 december 2017. Samtliga villkor för uppförandet
av vindparken är nu uppfyllda och slutbetalning har skett. Slutlig köpeskilling motsvarar 173,5
MEUR. Eolus intäktsredovisning för avtalet gällande uppförande av vindparken har skett i
enlighet med reglerna i IFRS 15, så kallad succesiv vinstavräkning.
Eolus har fått förtroendet att leverera tekniska och administrativa tjänster avseende vindparken.
För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led
inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som
internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum.
Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 615 vindkraftverk med en effekt om över
1 200 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta nära 1 250 MW åt kunder varav cirka
690 MW är i drift.
Eolus Vind AB har cirka 16 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.
För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
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