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OX2 etablerar sig i Grekland och förvärvar 
två utvecklingsportföljer
OX2 fortsätter sin europeiska expansion genom förvärv av två utvecklingsportföljer i 
Grekland med en total installerad kapacitet om mer än 500 MW.

De två projektutvecklingsportföljerna innehåller sol- och vindkraftsprojekt i olika 
utvecklingsstadier och i olika regioner i landet. OX2 kommer att utveckla de här projekten 
tillsammans med kunniga lokala partners som utvecklat projekt om mer än totalt 4 GW i 
landet.
- Grekland är en mycket intressant marknad för OX2. Runt 20 procent av elen som är 
importerad från andra länder och 15 TWh av elen som framställs av brunkol ska ersättas 
med förnybar energi till 2028. Grekland har höga ambitioner och resurser att utveckla mer 
än 5 GW solkraft och mer än 3 GW av vindkraft innan 2030. OX2 kan bidra med sin 
expertis utveckla projekt som attraherar investerare och på det sättet accelerera 
omställningen till ett hållbart energisystem, säger Paul Stormoen, vd, OX2.
OX2 kommer att sätta upp ett team med både lokal och internationell personal för att 
realisera de här projekten. Teamet jobbar också med att andra möjligheter inom förnybart 
för att växa portföljen i Grekland.
Förra året etablerade OX2 nya organisationer i Rumänien och Italien och en verksamhet 
med fokus på solkraft i Spanien. OX2 är nu aktiva på tio marknader i Europa.
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Om OX2 AB (publ)

OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 
erbjuder även förvaltning av vind- och solkkraftparker efter färdigställande. OX2s 
utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. 
Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som 
vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på nio marknader i Europa: Sverige, Norge, 
Finland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien och Italien. Under 2021 omsatte OX2 
cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 300 medarbetare och huvudkontor i 
Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2021. 
www.ox2.com
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