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Stadtwerke Lübeck overtager 7,25 procent af den danske havmøllepark Nysted
fra DONG Energy. Til gengæld overtager DONG Energy Stadtwerke Lübecks
25,1 procent af det fællesejede tyske datterselskab DONG Energy Sales GmbH,
hvilket betyder, at DONG Energy bliver eneejer af selskabet.
Efter transaktionen vil DONG Energy og Stadtwerke Lübeck eje henholdsvis
42,75 procent og 7,25 procent af Nysted Havmøllepark via DONG Energy
Nysted I A/S. PensionDanmark ejer de øvrige 50 procent.
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Stadtwerke Lübeck og DONG Energy styrker dermed deres partnerskab
gennem engagementet i vedvarende energi.
”Vi er meget tilfredse med at udvikle vores samarbejde med Stadtwerke
Lübeck”, siger Kurt Bligaard Pedersen, koncerndirektør i DONG Energy. ”Med
deltagelsen i en havmøllepark bidrager vores partner aktivt til ændringen mod
en bæredygtig energiforsyning. Yderligere kræver vores vækststrategi, at vores
tyske salgsselskaber integreres stærkere i DONG Energy, da vi opererer på et
tysk gasmarked med stadigt stigende konkurrence. Denne integration er nu
inden for rækkevidde via fuldt ejerskab af DONG Energy Sales GmbH.”
Hansestaden Lübeck og Stadtwerke Lübeck har allerede spillet en pionerrolle i
forhold til klimaet med såkaldt tilslutning til ’landstrøm’, hvilket indebærer, at
skibe i havnen forbindes til elnettet. Dette tiltag suppleres nu med investeringen
i en havmøllepark.
Lübecks borgmester Bernd Saxe siger om aftalen:
“Ved at få ejerskab af Nysted Havmøllepark sender vi igen et klart signal
gennem Tyskland om klimabeskyttelse og prioriteringen af vedvarende energi”.
Claus Möller, formand for Stadtwerke Lübecks bestyrelse, understreger den
strategiske betydning af investeringen. “Tidligere fokuserede vi på at udvikle
vores orientering mod salg og kunder. Med denne investering markerer vi, at
elproduktion er et andet vigtigt område for vores selskab.”
Transaktionens gennemførelse er betinget af godkendelse hos byrådet i Lübeck,
som er majoritetsejeren af Stadtwerke Lübeck. Intentionen er at afslutte
transaktionen inden udgangen af 2010.

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

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte
forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010 eller det
forventede investeringsniveau.
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