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Frasalg af transmissionsaktiverne på London Array,
verdens største havmøllepark
London Array, et joint venture mellem DONG Energy (50%), E.ON (30%) og
Masdar (20%), har i dag meddelt, at det har indgået aftale om salg af
transmissionsaktiverne på verdens største havmøllepark til Blue Transmission

10. september 2013

London Array Limited.

Frasalget er et resultat af det britiske OFTO-regime (Offshore Transmission
Owner). Efter en offentlig udbudsproces valgte Ofgem i september 2012 Blue
Transmission London Array Limited som den foretrukne tilbudsgiver på
transmissionslicensen på London Array.
Med en aktivværdi på GBP 459 mio. (DKK 4,1 mia.) for de samlede
transmissionsaktiver er dette den hidtil største transaktion under OFTO-regimet.
Frasalget forventes gennemført senere på måneden.

Licenstagerselskabet Blue Transmission London Array Limited er stiftet af et
konsortium bestående af Barclays Infrastructure Funds Management Limited og
Diamond UK Transmission Corporation (et helejet datterselskab af Mitsubishi
Corporation), med Macquarie Capital som rådgiver.

London Array har af Blue Transmission London Array Limited fået tildelt driftsog vedligeholdelseskontrakten for den transmissionsforbindelse, der forbinder
havmølleparken London Array med elnettet på land.

London Array er beliggende omkring 20 km fra den engelske kyst ved Kent og
Essex og dækker et område på 100 km2. Med i alt 175 3,6 MW-møller fra
Siemens har parken en samlet kapacitet på 630 MW og forventes at producere
nok strøm til at dække mere end 500.000 britiske husstandes årlige elforbrug.

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er baseret på at
fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy
beskæftiger knap 7.000 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr.
(EUR 9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com.

DONG Energy har tidligere indgået aftaler om frasalg af transmissionsaktiverne
på havmølleparkerne Walney 1, Walney 2, Barrow og Gunfleet Sands.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte
forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2013 eller det
udmeldte forventede investeringsniveau for 2013-2014.
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