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Δελτίο Τύπου 
 
 

Η MYTILINEOS και η Aquila Capital υπέγραψαν συμφωνία για έργα ηλιακής 
ενέργειας 100MW στην Ισπανία 

 
Αθήνα, Ελλάδα – 7 Φεβρουαρίου 2022 – Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, 
Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) μέσω του Τομέα Ανάπτυξης 
Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) και η  Aquila Capital, 
εταιρεία επενδύσεων βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης περιουσιακών 
στοιχείων, υπέγραψαν συμφωνία για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου 
φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 100 MW στη Νότια Ισπανία. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Aquila Capital αποκτά δύο φωτοβολταϊκά έργα, με ορίζοντα λειτουργίας έως το 
τέλος του τρίτου τριμήνου 2022.  
 
Πρόκειται για τα έργα Jaen και Guillena στην Ανδαλουσία, ισχύος 50 MW το 
καθένα, που βρίσκονται υπό κατασκευή από τον Τομέα RSD της MYTILINEOS.  
Μόλις τεθούν σε λειτουργία, τα έργα αυτά θα παράγουν περίπου 200 GWh 100% 
«πράσινης» ενέργειας ετησίως.  
 
Ο Νίκος Παπαπέτρου, Γενικός Διευθυντής του Τομέα RSD της MYTILINEOS, 
δήλωσε τα ακόλουθα: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτήν τη συναλλαγή στην 
Ισπανία. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο της αναπτυξιακής μας 
στρατηγικής στην Ευρώπη, σε συνέχεα της πρόσφατης σχετικής συμφωνίας μας 
στη Ρουμανία. Η Ισπανία είναι μία από τις σημαντικότερες αγορές φωτοβολταϊκών 
έργων στην Ευρώπη, με σημαντικούς στόχους αύξησης της παραγωγικής 
ικανότητας και είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Είμαστε επίσης ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που συνάπτουμε αυτήν τη συμφωνία με 
την Aquila Capital και εξετάζουμε το ενδεχόμενο περαιτέρω προώθησης της 
συνεργασίας των δύο εταιρειών.» 
 
Ο Andrew Wojtek, επικεφαλής της Διαχείρισης Επενδύσεων στην Aquila Clean 
Energy EMEA εξηγεί: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτήν τη συναλλαγή και τη 
στρατηγική της σημασία. Από τη μια πλευρά, αυτά τα ιδιαιτέρως ώριμα 
φωτοβολταϊκά πάρκα αποτελούν μια σημαντική προσθήκη στο τοπικό μας 
χαρτοφυλάκιο, με τις δραστηριότητες για την έναρξη και απόδοση της επένδυσης 
να πραγματοποιούνται ακόμη και φέτος. Από την άλλη πλευρά, αυτή η συνεργασία 
με μια ισχυρή διεθνή εταιρεία, όπως η MYTILINEOS, προσφέρει μεγάλες 
δυνατότητες για το μέλλον, καθώς και οι δύο εταιρείες ευθυγραμμίζονται με σκοπό 
τη συμβολή στην περαιτέρω επέκταση παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.» 
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Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η MYTILINEOS, μέσω του Τομέα RSD, 
υλοποιεί μια πλατφόρμα ανάπτυξης έργων και επενδύσεων για φωτοβολταϊκά 
έργα και έργα αποθήκευσης ενέργειας και έχει σε λειτουργία περίπου 118 MW 
φωτοβολταϊκά έργα στην Αυστραλία και 3.5 MW στην Κύπρο, τα οποία έχουν 
αρχίσει να συμβάλλουν στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, ήδη από το 
δεύτερο εξάμηνο του 2021. Τα έργα αυτά αποτελούν μέρος ενός συνολικού 
χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας σε 
διάφορα στάδια ανάπτυξης που ξεπερνούν τα 4GW και βρίσκονται στην Ιβηρική 
χερσόνησο, στην Ιταλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη 
Χιλή, στην Αυστραλία και τη Νότια Κορέα. Για τα έργα αυτά, η Εταιρεία θα 
αξιολογήσει τις επιλογές δημιουργίας εσόδων ή ενσωμάτωσης στις 
δραστηριότητές της. 
 
Σήμερα, η Aquila Capital διαχειρίζεται και αναπτύσσει αιολικά, φωτοβολταϊκά και 
υδροηλεκτρικά έργα συνολικής ισχύος άνω των 13 GW, εκ των οποίων 
περισσότερα από 8 GW βρίσκονται στη Νότια Ευρώπη. Η Ισπανία είναι μια 
σημαντική  αγορά για την Aquila Capital, όπου η εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 
60 έργα υπό ανάπτυξη, κατασκευή ή λειτουργία. 
 
 
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την MYTILINEOS 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, Ηλεκτρικής Ενέργειας 
& Φυσικού Αερίου, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ και απασχολεί 
περισσότερους από 4.820  άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn  

 

 
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την AQUILA CAPITAL, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε: 
 

κα.. Eliza De Waard: Group Head Corporate Communications Aquila Capital  
Τηλ. +49 40 87 5050-101 | E-mail: eliza.dewaard@aquila-capital.com   

 
Aquila Capital:  
Η Aquila Capital είναι μια εταιρεία επενδύσεων βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης βασικών 
περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό των πελατών της. Επενδύοντας στην  καθαρή ενέργεια και 
στα βιώσιμα έργα, η Aquila Capital συμβάλλει στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση  ενισχύοντας 
την παγκόσμια υποδομή. H Aquila Capital διαχειρίζεται περίπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ για 
λογαριασμό θεσμικών επενδυτών παγκοσμίως.  

mailto:Antigoni.Fakou@mytilineos.gr
http://www.mytilineos.gr/
https://www.facebook.com/MytilineosSA/
https://twitter.com/MytilineosSA
https://www.youtube.com/user/MytilineosGroup
https://www.linkedin.com/company/6646293/
mailto:eliza.dewaard@aquila-capital.com
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Σήμερα, η εταιρεία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία παραγωγής και αποθήκευσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, συνολικής ισχύος περίπου 13 GW. Επιπλέον, έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται 
στο στάδιο της ανάπτυξης 1.8 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα βιώσιμων ακινήτων και έργων 
πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας (green logistics). Η Aquila Capital επενδύει επίσης στην 
ενεργειακή αποδοτικότητα, τη δασοκομία περιορισμού ή δέσμευσης του άνθρακα και τα κέντρα 
δεδομένων (data centers). Η Aquila Capital έχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από το 2006. Η 
βιωσιμότητα αποτελούσε πάντα μέρος του αξιακού  συστήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
των επενδυτικών στρατηγικών, διαδικασιών και διαχείρισης των περιουσιακών  στοιχείων. Η 
εταιρεία απασχολεί περίπου 650 εργαζομένους από 43 διαφορετικά έθνη, οι οποίοι εργάζονται σε 
19 γραφεία σε 15 χώρες παγκοσμίως. 

https://www.aquila-capital.de/en/ 

 
 
Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον Δελτία Τύπου και ενημερώσεις από την MYTILINEOS, κάντε 
κλικ εδώ  
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