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Chi czycy przejmuj farm wiatrow w woj.
opolskim
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Farma wiatrowa Zopowy, której moc wynosi 30 MW i która składa si z 15 turbin Gamesa G90,
została zbudowana przez nale c do hiszpa skiego koncernu Gamesa spółk Gamesa Energia
Polska.
Nowym wła cicielem uruchomionej w tym roku farmy wiatrowej Zopowy zostanie joint
venture utworzone przez chi ski China-CEE Fund (90%) oraz GEO Renewables (10%). W
komunikacie na temat tej transakcji czytamy, e GEO Renewables zajmie si zarz dzaniem
farm wiatrow , a Gamesa b dzie odpowiada za serwis turbin.
Dla nale cego do chi skiego CEE Equity Partners funduszu China-CEE Fund to kolejna
transakcja na polskim rynku wiatrowym. Chi ski fundusz pojawił si na polskim rynku
wiatrowym w połowie ubiegłego roku. W lipcu br. Chi czycy kupili za 240 mln zł 16%
udziałów w spółce realizuj cej projekty wiatrowe Polish Energy Partners (obecnie Polenergia).
We wrze niu 2014 r. China-CEE Fund podał, e b dzie realizowa projekty wiatrowe w Polsce w
ramach joint venture z izraelskim funduszem Englight Renewable Energy. Obie firmy
miałyby wspólnie wyda na inwestycje w elektrownie wiatrowe w Polsce w sumie do 1,3 mld
zł, a za cel postawiły sobie budow parku wiatrowego na poziomie 250 MW. W ramach joint
venture pierwsza z wymienionych firm ma posiada 49,9% udziałów, a druga 50,1%.
Pierwsz transakcj chi sko-izraelskiego konsorcjum był zakup od GEO Renewables 51%
udziałów w farmie wiatrowej Wróblew o mocy 36 MW, któr na pocz tku tego rok sprzedano
Ikei.
China-CEE Fund zapowiada dalsze przej cia na polskim rynku OZE i analiz projektów pod
k tem systemu aukcyjnego. Głównym udziałowcem funduszu jest chi ski bank ExportImport Bank of China.
Działalno GEO Renewables obejmuje projektowanie, budow i eksploatacj elektrowni
wiatrowych. Głównym udziałowcem GEO Renewables jest fundusz private equity ENERCAP,
który działa na rynkach OZE w Europie rodkowo-Wschodniej.
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