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OX2 förvärvar solkraftsprojekt i sen fas i 
Spanien
OX2 har förvärvat solkraftsprojekt om 152 MW i sen fas i Andalusien, Spanien. Detta 
är företagets andra förvärv på den spanska marknaden sedan etableringen i april 2022.

OX2 har tecknat avtal om förvärv av en portfölj med sex solkraftsprojekt i Spanien med en 
total kapacitet på 152 MW. De förvärvade projekten är belägna i Andalusien, det område 
som har högst strålningsmängd i Spanien. Alla de förvärvade projekten har erhållit 
miljötillstånd och kommer att ingå som projekt i sen fas i projektutvecklingsportföljen från 
och med fjärde kvartalet 2022.
Detta är OX2:s andra projektförvärv på den spanska marknaden. I september förvärvades 
två projekt, i Extremadura och i Kastilien – La Mancha, med en total kapacitet på 55 MW.

- Jag är mycket glad att kunna meddela vårt andra förvärv av solkraftsprojekt i Spanien, 
en marknad där vi ser en betydande potential för OX2. Spanien är en av de största 
marknaderna för förnybar energi i Europa, med ambitiösa mål för hållbar energi och med 
stort intresse från investerare, säger Paul Stormoen, vd på OX2.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 
Henrik Vikström, Investor Relations Director OX2
+46 709 528 006
henrik.vikstrom@ox2.com

Om OX2 AB (publ)

OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 
erbjuder även förvaltning av vind- och solparker 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 tio marknader i Europa: Sverige, Finland, 
Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 
omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 350 medarbetare och 
huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.
com
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