Koncernmeddelelse

DONG Energy køber gasfyret kraftværk i Wales
DONG Energy køber det gasfyrede kraftværksprojekt Severn samt
ingeniørvirksomheden Carron Engineering & Construction af Welsh Power
Group.
Severn kraftværket, som er beliggende i det sydlige Wales, er under opførelse
og forventes at blive taget i brug ved udgangen af 2010. Værket vil få en
kapacitet på ca. 850 MW og forventes ved idriftsættelsen at blive et af de mest
effektive gasfyrede kraftværker i Storbritannien. Det samlede budget til
opførelsen af kraftværket er knap DKK 5 mia., (inkl. DONG Energy's købesum).
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Carron Engineering & Construction (CEC), beliggende i North Yorkshire i
England, leverer rådgivning i relation til anlæg, drift og vedligeholdelse af
kraftværker.
”Købet af Severn og CEC er i tråd med vores strategi om at udvikle vores
portefølje inden for elproduktion og komplimenterer vores eksisterende britiske
vind- og gasaktiviteter,” siger Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG
Energy.
DONG Energy driver i forvejen to offshore vindmølleparker i Storbritannien, er
ved at opføre en tredje og har en stor pipeline af britiske offshore vindprojekter.
Derudover har DONG Energy betydelige aktiviteter inden for olie- og
gasefterforskning inklusiv en række licenser i West of Shetland-området.
Endelig afsættes en stor del af DONG Energy’s andel af gassen fra det norske
gasfelt, Ormen Lange, i Storbritannien.
Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke forventningerne til det finansielle
resultat for regnskabsåret 2009 eller det forventede investeringsniveau, som
DONG Energy har udmeldt 6. marts 2009.
Rothschild fungerede som finansiel rådgiver for DONG Energy i forbindelse
med handlen.
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DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark.
Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede
produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 5.500 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr.
(ca. EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.

