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Energiequelle GmbH:n kolmen hankkeen tuulivoimaportfolio 

myydään re:capille  

Kaksi ranskalaista ja yksi saksalainen tuulivoimapuisto siirtyvät sveitsiläisen 
sijoitusneuvojan omistukseen. 
 

Kallinchen, helmikuu 2020. Energiequelle ja re:cap global investors ag ovat sopineet kolmen 

tuulivoimapuiston siirtymisestä re:capin omistukseen. Tuulivoimaportfolio koostuu kahdesta 

ranskalaisesta ja yhdestä saksalaisesta tuulivoimapuistosta, joiden yhdentoista voimalan 

yhteenlaskettu teho on 19 megawattia. Re:cap toteutti transaktiot FP Lux Investments S.A. 

SICAV-SIF-rahaston puolesta. 

 

Portfolioon kuuluva Callacin tuulivoimapuisto sijaitsee Ranskan luoteisosassa, Bretagnessa. 

Hankkeen kuusi Enercon E-53 –tyypin voimalaa ovat tehoiltaan 0,8 megawattia ja ne ovat 

tuottaneet sähköä elokuusta 2018 lähtien. Portfolion toinen ranskalainen tuulivoimapuisto, 

Melgven, sijaitsee myös maan luoteisosassa. Hanke koostuu kolmesta Vestas V-80 –tyypin 

voimalasta, jotka ovat tehoiltaan 2 megawattia. Melgvenin tuulivoimapuisto otettiin 

käyttöön elokuussa 2015. 

 

Portfolion kolmas tuulivoimapuisto sijaitsee Saksassa Gardelegenin kaupungissa, Saksi-

Anhaltin osavaltiossa. Hankkeen kaksi Enercon E-141 –tyypin voimalaa kytkettiin verkkoon 

tammikuussa. Voimalat ovat kumpikin teholtaan 4,2 megawattia.  

 

”Olemme tehneet re:capin kanssa hyvää yhteistyötä jo pitkään. On hienoa, että kolmen 

tuulivoimapuiston portfolio siirtyy pitkäaikaiselle yhteistyökumppanillemme”, sanoo 

Energiequelle GmbH:n myyntipäällikkö Maik Pytzka.  

 

Re:capin toimitusjohtaja Thomas Staudinger on samaa mieltä: ”Olen arvostanut 

Energiequellen hyvää ja huolellista työtä koko vuonna 2013 alkaneen yhteistyömme ajan. 

Uusia yhteishankkeita on suunnitteilla myös jatkossa, muun muassa Suomeen.” 

 

Re:cap sai portfoliokaupassa tukea asianajajatoimisto SATELL:ilta. SATELL:in toimeksiantoon 



 

sisältyi hankintasopimusten solmimisessa avustaminen sekä Gardelegenin tuulivoimapuiston 

juridinen due diligence –tarkastus. 
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Tekstin ja kuvan kopiointi maksutonta. 

Kaikki lehdistötiedotteet: https://www.energiequelle.de/fi/lehdistoetiedotteet/ 

 

 

Energiequelle 

Energiequelle GmbH on ollut aktiivinen kansainvälinen toimija jo vuodesta 1997 alanaan 

suunnitella, rakentaa ja operoida tuulivoimaa, biomassalaitoksia ja aurinkovoimaa, sekä 

sähköasemia ja energianvarastointijärjestelmiä. Energiequellen pääkonttori on 

Kallinchenissa Berliinin lähellä. Muita toimipisteitä Saksassa ovat Bremen, Oldenburg, 

Hannover, Putlitz, Erfurt, Dresden ja Rostock, Ranskassa Rennes, Dijon ja Royan, sekä 

Suomessa Helsinki. Yhtiöllä on yli 250 työntekijää ja yli 750 voimalaitosta rakennettuna, 

joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 1300 MW. Energiequelle on alan johtavia 

yrityksiä. 
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