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Hexicon Korea säljer omfattande projekt för 
flytande vindkraft i Sydkorea

Hexicon Korea har ingått ett köp- och försäljningsavtal med ett icke namngivet globalt 
energibolag avseende hela Yeonggwang-projektet – ett omfattande projekt för flytande 
vindkraft utanför Sydkoreas sydvästkust. Hexicon Korea säljer därmed av sin andel om 40 
procent av projektet och mottar ett ej angivet belopp.

Hexicon Korea är ett joint venture (JV) mellan Hexicon och det koreanska bolaget COENS Co, i 
vilket Hexicon äger 49 procent. Avtalet avser utveckling och drift av Yeonggwang-projektet, ett 
omfattande projekt för flytande vindkraft om upp till 1 200 MW. Den icke namngivna köparen, ett 
globalt energibolag, kommer att äga 100 procent av projektet och övertar det finansiella ansvaret. 
Affären stärker ytterligare Hexicons affärsmodell som tidig projektutvecklare.

Hexicon identifierade projektet under 2020 och har sedan dess utvecklat det genom att inhämta 
nödvändiga godkännanden från koreanska myndigheter, påbörjat tillståndsprocesser och 
genomfört olika undersökningar. Projektet har erhållit tillstånd för nyttjande av allmänt 
vattenområde (”occupancy or use permit of public water”) och är nu redo för nästa utvecklingsfas.

”Det här är ett utmärkt exempel på hur vår affärsmodell som tidig projektutvecklare fungerar i 
praktiken. Vi bygger upp ett omfattande projektvärde och utformar projekt redo att överlämnas till 
långsiktiga investerare. Så är fallet i Yeonggwang-projektet, vilket gör det till ytterligare en viktig 
milstolpe i Hexicons resa”, säger Magnus Thor, VD på Hexicon.

För mer information, kontakta:

Jonna Holmgren, Head of Communication
+46 708 88 05 02
jonna.holmgren@hexicon.eu

Om Hexicon

Hexicon är en världsledande projektutvecklare och teknikleverantör inom den snabbt växande 
sektorn för flytande vindkraft. Som projektutvecklare, samarbetar Hexicon tillsammans med 
ledande regionala experter på området. Som teknikleverantör, utvecklar och erbjuder Hexicon sin 
patenterade design – TwinWind – som består av ett flytande vindkraftsfundament med två 
turbiner. Den innovativa twin turbine-designen möjliggör för fler turbiner per havsområde, vilket 
ökar energiproduktionen per areal och minskar miljöpåverkan. Företaget är verksamt på flera 
marknader i Europa, Afrika, Asien och Nordamerika. Hexicon är noterat på Nasdaq First North 
Premier Growth Market (ticker HEXI). Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB, , +46 info@fnca.se
(0) 8528 00 399.
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