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P&T Technologien toimitusjohtaja vaihtuu 

Energiequellen ranskalaisen tytäryhtiön uusi toimitusjohtaja on Jan Ducouret Robert 
Conradin jäädessä eläkkeelle 
 

Rennes, Ranska / Kallinchen, Saksa, 7. lokakuuta 2021. Energiequellen ranskalaisen 

tytäryhtiön P&T Technologien toimitusjohtaja vaihtuu, kun Ranskan osastoa vuodesta 2012 

johtanut Robert Conrad, 66, jää lokakuussa eläkkeelle. Conrad luovuttaa yhtiön johdon 

seuraajalleen Jan Ducouretille, joka on aloittanut P&T:llä kesäkuussa.  

  

Robert Conradilla on takanaan menestyksekäs ura: Hänen johdollaan P&T on vuosien 

varrella ottanut käyttöön 17 yhteensä 82 voimalasta koostuvaa tuulivoimapuistoa, joiden 

lisäksi Decizen kaupunkiin on valmistunut P&T:n ensimmäinen aurinkovoimahanke. P&T:llä 

on tällä hetkellä yli 30 työntekijää. Kuluneina vuosina Ranskassa on avattu myös kaksi uutta 

toimipaikkaa – Rennesissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi P&T:llä on toimistot Dijonissa ja 

Royanissa. Conrad ei eläkkeelle jäätyään aio vetäytyä alalta täysin. Hän on sitoutunut 

edistämään uusiutuvien energialähteiden asemaa ja aikoo tulevaisuudessakin edustaa 

P&T:tä politiikassa ja yhdistystoiminnassa. 

 

Energiequellen toimitusjohtaja Michael Raschemann on kiitollinen monivuotisesta ja 

menestyksekkäästä yhteistyöstä: ”Robertilla on ollut merkittävä rooli liiketoimintamme 

laajentamisessa Ranskassa, ja hän on toiminut uusiutuvien energialähteiden ja yrityksemme 

puolestapuhujana niin työ- kuin yksityiselämässäänkin. Haluan kiittää Robertia hänen 

erinomaisesta panoksestaan. On hienoa, että hän aikoo jatkossakin olla aktiivisesti mukana 

alan toiminnassa.” 

 

Jatkossa P&T:n johdosta vastaa Jan Ducouret, 39, jolla on yli 15 vuoden kokemus tuuli- ja 

aurinkovoima-alalta. Aiemmassa työtehtävässään Ducouret toimi energiayhtiö Statkraftin 

tuuli- ja aurinkovoimaosaston johtajana Ranskassa. Ducouret on innoissaan uusista 

haasteista: ”Keskustelut Energiequellen ja P&T:n kanssa ovat olleet todella miellyttäviä ja 

kehitteillä on paljon mielenkiintoisia hankkeita. Olen erittäin motivoitunut jatkamaan tiimin 

kanssa Robertin viitoittamalla menestyksekkäällä tiellä ja odotan innolla pääseväni 

tekemään yhteistyötä ranskalaisten ja saksalaisten kollegoiden kanssa!” 



 

 

Ranska on Energiequellen vakiintunut markkina, joka on kuulunut konserniin vuodesta 2010 

Energiequellen hankittua P&T tytäryhtiökseen. P&T on lähes 20-vuotisen taipaleensa aikana 

rakentanut Ranskassa 230 megawatin edestä tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. 
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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 

mailto:tauke@energiequelle.de
http://www.energiequelle.fi/lehdistotiedotteet


 

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

Hannover, Penzing, Putlitz, Erfurt, Dresden, Leipzig, Guntersblum, Magdeburg, Wiesbaden ja 

Rostock, Ranskassa Rennes, Dijon ja Royan, sekä Suomessa Helsinki. Yhtiöllä on yli 300 

työntekijää ja yli 750 voimalaitosta rakennettuna, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 

1400 MW. Energiequelle on alan johtavia yrityksiä. 

 

 


