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DONG Energy A/S etablerer nyt lån på GBP 250 mio.
DONG Energy har i dag underskrevet et lån på GBP 250 mio. fra den
Europæiske Investeringsbank (EIB) med garanti fra Eksport Kredit Fonden
(EKF) på baggrund af leverancer fra Siemens Wind Power og Per Aarsleff.
Lånet er en del af finansieringen af opførelsen af havmølleparken London Array.
Finansieringen er i tråd med DONG Energy’s strategi om at diversificere sig på
forskellige lånetyper og at finansiere projekter fra moderselskabet.
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Den første fase af London Array har en kapacitet på 630 MW og forventes i drift
i 2012 og levere vedvarende energi til de Olympiske Lege i London. Ved
færdiggørelse vil det være verdens største havmøllepark. DONG Energy ejer
50% af parken, og de øvrige ejere er E.ON (30%) og Masdar (20%).
Carsten Krogsgaard Thomsen, økonomidirektør i DONG Energy, siger:
”DONG Energy’s mål er en samlet vindmøllekapacitet på mindst 3.000 MW
inden 2020, og London Array er en hjørnesten i denne omstilling til en grøn
fremtid. Den EKF-garanterede EIB-finansiering af projektet understøtter vores
robust finansierede investeringsprogram”.
Simon Brooks, Vice President for Den Europæiske Investeringsbank og
ansvarlig for Storbritannien siger: ”Den Europæiske Investeringsbank er meget
tilfreds med at understøtte DONG Energy’s bidrag til London Array, som
forventes at blive verdens største havmøllepark. Dette projekt vil udgøre et
stærkt bidrag til både Europas og Storbritanniens mål for vedvarende energi.
Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger
til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede
investeringsniveau.
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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 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i
2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com

