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Frasalg af Barrow havmølleparkens
transmissionsaktiver
Barrow Offshore Wind Ltd., et 50/50 joint venture mellem Centrica og DONG
Energy, har i dag annonceret, at det har gennemført salget af Barrow

27. september 2011

havmølleparkens transmissionsaktiver til TC Barrow OFTO Ltd. Salgssummen
er GBP 34 mio.

Frasalget er et resultat af den britiske regerings beslutning om at
havmølleparker skal afhænde deres offshore transmissionsaktiver til nye
offshore transmissionsejere via en udbudsproces iværksat af Ofgem.

Barrow Offshore Wind Ltd. og TC Barrow OFTO Ltd. har indgået en 5-årig
drifts- og vedligeholdelseskontrakt for transmissionsaktiverne.
Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte
forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2011 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 med energi og tilknyttede
produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for DKK 55 mia.
(EUR 7,3 mia.) i 2010. Se www.dongenergy.com for yderligere oplysninger.

Om DONG Energy:
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 i 2010 for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.). For
yderligere information, se www.dongenergy.com.

DONG Energy er stærkt involveret i produktionen og udbygningen af
vedvarende energi i Storbritannien. Selskabet driver i dag havmølleparkerne
Gunfleet Sands (172 MW), Burbo Bank (90 MW), Barrows (90 MW) og Walney
1 (184 MW). Derudover er DONG Energy involveret i opførelsen af fire nye
store havmølleparker i Storbritannien, blandt andet verdens største
havmøllepark, London Array (630 MW), som forventes idriftsat i 2012.

Om Centrica:
Centrica er et integreret energiselskab, der opererer hovedsageligt i
Storbritannien og Nordamerika. På produktionssiden både sourcer, producerer,
handler og lagrer de energi. På distributionssiden leverer de gas og elektricitet
til millioner af hjem og virksomheder og tilbyder en vifte af energiløsninger til
private husstande og CO2-besparende produkter og tjenester. Centrica er et top
30 FTSE100 selskab.

Om TC Barrow OFTO Ltd
TC Barrow OFTO Ltd er en del af Transmission Capital Partners. Det er et
konsortium bestående af INPP, Amber Infrastruktur og Transmission Capital og
blev etableret i 2008 at købe, bygge, eje og drive transmissionsaktiver, i første
omgang dem, der i Storbritannien bliver sendt i udbud gennem den nye
offshore-transmissionen reguleringsordning, der reguleres af OFGEM.
Transmission Capital Partners rådgiver også energibranchen, herunder mange
offshore vindkraft udviklere, om transmissionsudvikling. Ledelsen har over 70
års erfaring i energibranchen i Storbritannien.

