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Δελτίο Τύπου 
 
 

Η MYTILINEOS εδραιώνει τη θέση της Αυστραλία 
 

Αθήνα, Ελλάδα - 23 Δεκεμβρίου 2020 - Ο Τομέας Ανανεώσιμων Πηγών και 
Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) της MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: 
MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) εδραιώνεται στην ενεργειακή αγορά της 
Αυστραλίας, μέσω της νέας εξαγοράς φωτοβολταϊκού έργου στο Κουίνσλαντ.  
 
Ειδικότερα, η Εταιρεία απέκτησε το φωτοβολταϊκό πάρκο Moura, 110 MW, από την 
ESCO Pacific, μια από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης και διαχείρισης 
φωτοβολταϊκών έργων στην Αυστραλία. Το έργο έχει ήδη εξασφαλίσει σύμβαση 
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (ΡΡΑ) με την CS Energy, εταιρεία ενέργειας που 
ανήκει στην τοπική κυβέρνηση του Κουίνσλαντ. 
  
Η εν λόγω εξαγορά ανεβάζει το χαρτοφυλάκιο της MYTILINEOS στην Αυστραλία 

στα 400 MW, έχοντας εξαγοράσει επίσης από την ESCO Pacific το φωτοβολταϊκό 
πάρκο  Wyalong, 75MW, καθώς και  έξι επιπλέον έργα στη Νέα Νότια Ουαλία και 
στο Κουίνσλαντ, τρία εκ των οποίων (συνολικής ισχύος 120  MW) βρίσκονται υπό 
κατασκευή.  
  
Ο Νίκος Παπαπέτρου, Γενικός Διευθυντής του Τομέα Ανανεώσιμων Πηγών και 
Αποθήκευσης Ενέργειας, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να 
συνεργαστούμε και πάλι με την ESCO Pacific στην Αυστραλία. Η εξαγορά του 
φωτοβολταϊκού πάρκου Moura εδραιώνει τη θέση μας στην αγορά της χώρας.» 
 
Ο Steven Rademaker, Διευθύνων Σύμβουλος της ESCO Pacific, ανέφερε: «Η 
επίτευξη αυτού του νέου ορόσημου είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για την ESCO 
Pacific, που ανεβάζει την ισχύ των ανεπτυγμένων έργων στην Αυστραλία στα 
681MWp και ενισχύει τη θέση μας ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης 
έργων στη χώρα. Είναι χαρά μας να έχουμε εταίρο και σε αυτό το έργο την 
MYTILINEOS και ανυπομονούμε για την αρχή των κατασκευαστικών 
δραστηριοτήτων».  
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της CS Energy Andrew Bills δήλωσε: «Η CS Energy είναι 
ιδιαίτερα ικανοποιημένη για την εξέλιξη του φωτοβολταϊκού πάρκου Moura, που 
αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου μας στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανυπομονούμε για την ολοκλήρωση του έργου, 
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καθώς αυτό θα επιτρέψει στους κατοίκους του Κουίνσλαντ να απολαμβάνουν τα 
οφέλη της πράσινης ενέργειας.» 
 
Η PwC και η HSF ήταν οι εταιρείες συμβούλων της MYTILINEOS για την εξαγορά.   
 
Μόλις κατασκευαστεί, το φωτοβολταϊκό πάρκο Moura θα παράγει αρκετή ηλεκτρική 
ενέργεια για να τροφοδοτεί περίπου 40.000 νοικοκυριά στην Αυστραλία.   
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:  
κα. Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου MYTILINEOS Τηλ. 210-6877346 | Fax 210-6877400 | 

E-mail: Antigoni.Fakou@mytilineos.gr. 
 

 
MYTILINEOS 
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού 
& Φυσικού Αερίου, Έργων Ηλιακής Ενέργειας & Αποθήκευσης, καθώς και Βιώσιμων  

Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 2,3 δισ. ευρώ και απασχολεί 
περισσότερους από 3.600 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.  
www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn  
 
 

ESCO Pacific: 
Η ESCO Pacific είναι ένας  μια από τις κορυφαίες εταιρίες ανάπτυξης και διαχείρισης 
φωτοβολταικών έργων στην Αυστραλία με συνδεδεμένα έργα άνω των 496 MW, δεσμευμένα 
και υπό κατασκευή έργα των 185 MW και έργα του 1,1 GW σε προχωρημένο στάδιο 
ανάπτυξης. Τον Δεκέμβριο του 2019, η Shell απέκτησε συμμετοχή 49% στην ESCO Pacific. Η 
ομάδα της ESCO Pacific αποτελείται από επαγγελματίες στον τομέα των υποδομών, της 

ανάπτυξης, της σύνδεσης σε δίκτυο και της οικονομίας, με κορυφαία εμπειρία στην κατασκευή 
και παράδοση στην αγορά υψηλής ποιότητας κοινωφελών ηλιακών πάρκων.  
www.escopacific.com.au 
 
 
Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον Δελτία Τύπου και ενημερώσεις από την MYTILINEOS, 

κάντε κλικ εδώ  
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