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PRESSMEDDELANDE 

 

 
Eolus säljer sitt första batterilagerprojekt i USA till Aypa 
 
Hässleholm den 1 januari 2022 

 

Eolus har ingått avtal med Aypa Power (ett Blackstonebolag) om försäljning av 

batterilagerprojektet Cald om upp till 120 MW i Los Angeles, Kalifornien, USA. 

 

Eolus och Aypa ingick den 31 december 2021 avtal om försäljning av Cald, ett fristående 

batterilagerprojekt på upp till 120 MW i utvecklingsfas. Alla andelar i projektbolaget har överförts 

från Eolus till Aypa. 

 

Eolus och Aypa har även ingått ett utvecklingsavtal under vilket Eolus kommer att fortsätta att 

tillhandahålla utvecklingstjänster avseende projektet till Aypa. 

 

Anläggningen förväntas tas i kommersiell drift under 2024. 

 

-Det finns ett stort behov av energilagring i Kalifornien och vi mycket glada över den här affären. 

Cald batterilager är en viktig milstolpe för Eolus då det är det första fristående 

energilagerprojektet som vi säljer. Vi är stolta över att etablera denna nya relation med Aypa och 

hoppas kunna bygga vidare på detta i framtiden säger Hans-Christian Schulze, landschef för 

Eolus i USA. 

 

För ytterligare information kontakta:  

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15 

Hans-Christian Schulze, landschef USA, +1 858 336 0067 

Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11 

 

 

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, Baltikum, Polen 

och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 

1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 330 MW åt kunder varav 921 

MW är i drift. 

 

Eolus Vind AB har nära 36 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.  

 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com och https://www.eolusnorthamerica.com/ 

 

 


