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Holmen bygger vindkraft i samägt bolag 
 
Holmen har tillsammans med investeringsfonden Eurofideme 2 beslutat  
att uppföra en vindkraftspark i Norrtälje kommun i ett samägt bolag. 
Årsproduktionen beräknas till 165 GWh och driftstart planeras till  
hösten 2014. 
 
Eurofideme 2, en fond inom Mirova* som investerar i infrastruktur för förnybar 
energi, har förvärvat hälften av aktierna i det bolag som Holmen bildat i syfte att 
bedriva vindkraftsproduktion på de egna markerna i Norrtälje kommun i 
närheten av Hallsta Pappersbruk. Därmed påbörjas nu uppförandet av 17 
vindkraftverk med en installerad effekt om totalt 51 MW och en förväntad 
årsproduktion om 165 GWh. Miljötillstånd har sedan tidigare erhållits. Verken 
planeras att tas i drift hösten 2014. 
 

- Genom detta projekt utnyttjas Holmens goda möjligheter att producera 
vindkraft på de egna markerna, säger Magnus Hall, VD och koncernchef 
i Holmen. Det är också ett viktigt led i satsningen på förnybar energi, 
som kommer att öka vår självförsörjningsgrad inom elkraft.  
 

- Detta är ett utmärkt tillfälle för oss att tillsammans med en kompetent 
partner som Holmen saminvestera i vindkraft i Stockholms län i ett 
projekt av riksintresse, säger Raphael Lance, direktör Eurofideme 2. 

 
Kostnaderna för uppförande av vindkraftsparken beräknas till 650 Mkr och 
finansieras genom banklån till det samägda bolaget samt kapital från aktieägarna 
Holmen och Eurofideme 2. Holmens investering motsvaras i stort av intäkterna 
från försäljningen av aktierna i bolaget, varför transaktionen inte får någon 
märkbar effekt på Holmens kassaflöde. Transaktionen kommer att påverka 
Holmen Energis rörelseresultat i andra kvartalet med cirka 100 Mkr. 
 
* Eurofideme 2,en fond som förvaltas av Mirova Environment and Infrastructure och 
som är en del av Mirova - divisionen för hållbara investeringar inom Natixis Asset 
Management, genomför investeringen genom sitt helägda dotterbolag Wotan AB. 
 
  
Kontaktpersoner:  
Arne Wallin, VD Holmen Energi, tel.070 528 66 28 
Anders Jernhall, finansdirektör Holmen, tel.08 666 21 22 
 
 
Information är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappers-
marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 17 maj kl.15.30. 
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