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Eolus säljer sol- och batterilagerprojekt i Arizona 
Eolus har tecknat avtal om att sälja ett sol- och batterilagerprojekt i Arizona, USA. Projektet 
är Eolus tredje försäljning i USA. 

Köparen är ett USA-baserat portföljbolag som ingår i ett stort, börsnoterat globalt riskkapitalbolag. 

Projektet är under utveckling och förväntas få en initial effekt på sammanlagt 750 MWac bestående av 
solceller och batterilager. Driftsättning är planerad till 2025. 

Köparen har förvärvat samtliga andelar i projektbolaget från Eolus och har också tecknat ett avtal som 
innebär att Eolus ska leverera vissa utvecklingstjänster till projektet fram till att det tas i kommersiell drift.  

Eolus har fått en första betalning om 12 miljoner USD och tillkommande köpeskilling erläggs stegvis baserat 
på projektets fortsatta utveckling och uppfyllandet av specifika delmål. Dessa inkluderar fortsatt utveckling 
av projektet och att förbereda det för finansiering och byggnation. En betydande del av den totala 
köpeskillingen betalas till Eolus i samband med att byggnation påbörjas. I nuläget beräknas den totala 
köpeskillingen att uppgå till mellan 104 och 190 miljoner USD med betalning under perioden 2023–2025. 
Köparens fortsatta utveckling och dimensionering av projektet kommer att påverka nivån för kommande 
betalningar till Eolus inom intervallet ovan.   

– Detta är Eolus första försäljning av ett kombinerat sol- och lagringsprojekt, och det har potential att 
generera mer än 1 000 GWh planerbar och förnybar el per år. Vi är mycket glada att ingå vårt första 
avtal med denna nya kund, säger Hans-Christian Schulze, landschef för Eolus North America. 

– Vi är mycket nöjda med den här transaktionen och att fortsätta vår expansion i USA där vi har varit 
aktiva sedan 2015. Vi har mer än en tredjedel av vår totala projektportfölj i USA och är väl 
positionerade för att ta del av den kraftiga ökning av projekt inom förnybar energi som förväntas 
som ett resultat av den nya skattelagstiftning som den amerikanska kongressen antog i somras, säger 
Eolus VD Per Witalisson.   

För ytterligare information, kontakta:  

Per Witalisson, VD, +46 (0)70–265 16 15 
Hans-Christian Schulze, landschef USA, +1 858 336 0067 
 
Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 15 oktober 2022 kl. 00:35 CEST. 
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OM EOLUS 
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt-
utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga 
investeringsmöjligheter 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 1 580 MW åt 
kunder, varav 912 MW är i drift. 
 
Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com. 
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