Δελτίο Τύπου
MYTILINEOS: Η METKA EGN ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ LIGHTSOURCE BP
Αθήνα, Ελλάδα – 26 Μαρτίου 2018 – Η MYTILINEOS συνεχίζει να αναζητά
και να δημιουργεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες και να διευρύνει τις
δραστηριότητές της στον ελπιδοφόρο και γεμάτο προοπτικές τομέα των έργων
ηλιακής ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσει ότι η θυγατρική της METKA EGN προχώρησε με επιτυχία στην
πώληση τεσσάρων λειτουργικών φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο
Βασίλειο, συνολικής ισχύος 18 MW, στην Lightsource BP, κορυφαία εταιρεία
στον τομέα της ηλιακής ενέργειας.
Τα τέσσερα αυτά φωτοβολταϊκά έργα αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν
από τη METKA EGN εντός της ορισμένης για την 31 Μαρτίου 2017
προθεσμίας, και στη συνέχεια έλαβαν πιστοποίηση στο πλαίσιο του
προγράμματος 1.2 Renewable Obligation Certificate (ROC).
Η θυγατρική της MYTILINEOS, METKA EGN, καταδεικνύει ότι η επιδίωξη της
αριστείας και της υψηλής τεχνολογικής καινοτομίας, αποτελούν βασικά
στοιχεία των δραστηριοτήτων της. Η νεοσύστατη ομάδα ανάπτυξης έργων, με
επικεφαλής τον Fabio Spucches, είχε την ευθύνη της ανάπτυξης και της
οργάνωσης των έργων, ενώ οι συμβάσεις μελέτης, προμήθειας και
κατασκευής (EPC) «με το κλειδί στο χέρι» υλοποιήθηκαν από τον τομέα
εκτέλεσης έργων της METKA EGN, με έδρα το Λονδίνο.
Η κατασκευή χρηματοδοτήθηκε από τη METKA EGN, ενώ η τελική
χρηματοδότηση των έργων πραγματοποιήθηκε από την Lightsource BP, μετά
την ολοκλήρωσή τους.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της METKA EGN, Νίκος Παπαπέτρου, δήλωσε: «Η
συγκεκριμένη επιτυχημένη συναλλαγή αποτελεί σπουδαίο παράδειγμα του
ολοκληρωμένου φάσματος των ικανοτήτων μας στην ανάπτυξη και την
εκτέλεση έργων, με έμφαση στα υψηλού επιπέδου έργα επενδυτικού
χαρακτήρα. Είμαστε ενθουσιασμένοι για την πραγματοποίηση αυτής της
συναλλαγής με την Lightsource BP, που αποτελεί σημαντικό συνεργάτη μας.
Η σειρά έργων που αναπτύσσουμε διεθνώς συνεχίζει να εμπλουτίζεται και
είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τον συγκεκριμένο εξελισσόμενο τομέα των
δραστηριοτήτων μας».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Lightsource BP, Nick Boyle, δήλωσε:
«Αισθανόμαστε ικανοποίηση για την προσθήκη τεσσάρων λειτουργικών
φωτοβολταϊκών έργων στο ταχέως αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιό μας. Οι
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ομάδες στελεχών μας που ασχολούνται με τη στρατηγική διαχείριση
περιουσιακών στοιχείων και τη λειτουργία και συντήρηση θα φροντίσουν για τη
βέλτιστη απόδοση των συγκεκριμένων έργων. Η συναλλαγή αυτή επιβεβαιώνει
την ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική μας στην αγορά. Ανυπομονούμε να
προχωρήσουμε σε περισσότερες συναλλαγές με ιδιοκτήτες μονάδων ηλιακής
ενέργειας, όπως η METKA EGN, στο Ηνωμένο Βασίλειο.»
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την:
Κα Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Τηλ. +30 210-6877346 | Φαξ: +30
210-6877400 | E-mail Antigoni.Fakou@mytilineos.gr
Σχετικά με την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. είναι μια κορυφαία ελληνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται
στους τομείς της Μεταλλουργίας, της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου,
καθώς επίσης των Έργων EPC και Υποδομών. Η Εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το
1990, είναι εισηγμένη στο Χρηματστήριο Αθηνών, έχει ενοποιημένο κύκλο εργασιών άνω
των €1,3 δισ. και απασχολεί άμεσα ή έμμεσα περισσότερους από 2.700 εργαζομένους
εντός και εκτός Ελλάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
Εταιρείας:www.mytilineos.gr
Σχετικά με την METKA EGN
Η METKA EGN είναι μια σύμπραξη μεταξύ της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και του Ομίλου ΕΓΝΑΤΙΑ,
με αντικείμενο την ανάπτυξη και κατασκευή έργων μεγάλης κλίμακας για τις αγορές
ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας παγκοσμίως. Η εταιρεία προσφέρει τις
υπηρεσίες της σε μεγάλους διεθνείς πελάτες, κυρίως στις αγορές της Ευρώπης, της
Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής Ασίας και της Αμερικής. Περισσότερες πληροφορίες
υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταρείας: www.metka-egn.com.
Σχετικά με την Lightsource BP
Η Lightsource BP είναι παγκόσμιος ηγέτης στη χρηματοδότηση, ανάπτυξη και
μακροπρόθεσμη διαχείριση φωτοβολταϊκών έργων. Μετά την ίδρυσή της το 2010, η
Lightsource BP έγινε γρήγορα η μεγαλύτερη εταιρεία ανάπτυξης ηλιακών έργων μεγάλης
κλίμακας, καθώς επίσης ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης
(O&M) στην Ευρώπη, με επενδύσεις που υπερβαίνουν τα $3 δισ. σε ηλιακά έργα 2GW
παγκοσμίως. Μέσα από την ολοκληρωμένη πλατφόρμα της, τα καινοτόμα δομημένα μέσα
χρηματοδότησης που διαθέτει, την τεχνική υπεροχή των στελεχών της και τον ειδικό O&M
τομέα της, η Lightsource BP παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ενεργειακού
μείγματος του μέλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία διαθέτει επίσης μερικά από τα
πλέον ταλαντούχα στελέχη στον κλάδο, με μια ομάδα άνω των 300 ειδικών, οι οποίοι
έχουν επανδρώσει δέκα γραφεία σε τέσσερις ηπείρους.
Έχοντας υπό τη διαχείρισή της περίπου 2GW, από τα οποία το 1.3GW αναπτύχθηκε
ενδοεταιρικά, η Lightsource BP δημιούργησε μια σημαντική σειρά έργων παγκοσμίως και
στους τέσσερις τομείς δραστηριοποίησής της:
 Η. Βασίλειο & Ευρώπη – Μεγάλης Κλίμακας Έργα Ηλιακής Ενέργειας (από το
2010)
 Ινδία, Μ. Ανατολή και Ασία (IMEA) – Μεγάλης Κλίμακας Έργα Ηλιακής Ενέργειας
(από το 2016)
 Β. Αμερική - Μεγάλης Κλίμακας Έργα Ηλιακής Ενέργειας (από το 2017)
 Αυστραλία (από το 2017)
 LS Labs - Λογισμικό Έξυπνου Σπιτιού & Διανομής Ενέργειας (από το 2015)
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.lightsourcebp.com.
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