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RWE načrtuje nadaljnjo rast pri obnovljivih virih


RWE Innogy na poti, da doseže načrtovane poslovne rezultate



Načrtovan vstop na nove trge



Fotovoltaika bo kot nov segment dopolnila vetrne in vodne vire

Essen, 15. januar 2016 - Poslovni rezultati družbe RWE Innogy za leto 2015 se bodo
po pričakovanjih več kot podvojili. Družba je zato trajnostno okrepila svoj položaj
znotraj Skupine in na celotnem trgu. RWE danes ni zgolj eden od petih največjih
operaterjev priobalnih vetrnih elektrarn na svetu, temveč je z nameščeno
zmogljivostjo 2000 megavatov tudi eden največjih operaterjev vetrnih elektrarn na
kopnem v Evropi. Sedaj načrtuje okrepitev teh temeljev tako z vstopom na nove
trge in vključitvijo v obsežne fotovoltaične projekte kot tudi z morebitnimi
prevzemi. To rast bo spodbudila načrtovana borzna kotacija nove podružnice.
»Z odločitvijo, da združimo poslovanje na področju obnovljivih virov, omrežij in
maloprodaje v eni podružnici z lastnim dostopom do kapitalskega trga, polagamo temelje
za nadaljnjo rast na teh področjih v prihodnosti. Načrtujemo, da bomo proti koncu leta v
okviru povečanja kapitala na borznem trgu ponudili približno 10 % delnic novega
podjetja. Po trenutnih načrtih bo več kot polovica izkupička od borzne kotacije
predvidena za nadaljnjo širitev obnovljive energije,« je dejal Peter Terium, glavni izvršni
direktor RWE AG.
»Ohranili bomo svojo trenutno uspešno usmeritev ter preučili tehnologije in regije, v
katerih lahko rastemo. Za razliko od preteklosti pa si ne bomo postavljali ciljev, merljivih
v nameščenih megavatih. Konec koncev je osnovna usmeritev povrnitev naložbe,« je
dejal Hans Bünting, glavni izvršni direktor RWE Innogy. »Na splošno vidimo štiri glavne
temelje prihodnje rasti: dvig deležev v projektih, organska rast v priobalnih in kopenskih
vetrnih elektrarnah, vstop na nove trge in širitev portfelja z vključitvijo velikih
fotovoltaičnih projektov.«
Na področju obnovljive energije vidi RWE priložnosti za rast pri kopenskih vetrnih
elektrarnah na novih trgih, kot so Irska, Združene države Amerike in regija MENAT
(Bližnji vzhod, Severna Afrika in Turčija).
RWE načrtuje tudi ločeno poslovno področje za večje fotovoltaične projekte. Naložbe
bodo osredotočene na sončne lokacije, kot je regija MENAT. »V regiji MENAT izvajamo
postopen vstop na trg v sektorju fotovoltaike. Zaradi močne rasti prebivalstva in hitrega
gospodarskega razvoja so si te države zastavile ambiciozne razvojne cilje pri krepitvi
proizvodnje električne energije. Obnovljivi viri imajo pri tem pomembno vlogo,« je dodal
Bünting.
Nedavno, ob koncu leta 2015, sta se RWE in enota za razvoj projektov družbe
JinkoSolar, kitajskega proizvajalca solarnih modulov, kvalificirala za oddajo ponudbe pri
trenutno največjem solarnem projektu v regiji: 800-megavatni fotovoltaični elektrarni v
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Dubaju. Za potrebe postopka oddaje ponudbe sta podjetji ustanovili skupno podjetje, v
katerem ima RWE 51-odstotni, JinkoSolar pa 49-odstotni delež. Ko bo izgradnja
elektrarne zaključena, bo v 60-odstotni lasti družbe Dubai Electricity and Water Authority
(DEWA). 40 odstotkov bo zadržal en partner ali konzorcij.
Izjave o prihodnosti
To sporočilo za javnost vsebuje izjave tako o prihodnjem razvoju skupine RWE Group in
njenih podjetij kot tudi o gospodarskem in političnem razvoju. Te izjave so ocene, ki jih
je RWE naredil na podlagi informacij, ki so bile podjetju dostopne v času priprave
dokumenta. V primeru, da se temeljne predpostavke ne uresničijo ali pride do dodatnih
tveganj, lahko dejansko poslovanje odstopa od poslovanja, ki se pričakuje v tem
trenutku. Zato RWE ne more prevzeti odgovornosti za točnost teh izjav.
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O podjetju RWE v Sloveniji
RWE v Sloveniji je hčerinsko podjetje skupine RWE, ene od petih vodilnih družb na področju poslovanja z
električno energijo in plina v Evropi. Podjetje RWE v Sloveniji je del holdinga RWE East in je bilo ustanovljeno
marca 2015 kot nov dobavitelj električne energije v Sloveniji. Več informacij na www.rwe.si.
O skupini RWE
Skupina RWE je ena od petih vodilnih družb na področju poslovanja z električno energijo in s plinom v
Evropi. S svojim strokovnim znanjem in z izkušnjami na področju pridobivanja električne energije iz plina,
premoga, jedrskih in obnovljivih virov ter na področju trgovanja, distribucije in prodaje električne energije in
plina smo dejavni na vseh stopnjah energetske vrednostne verige. Približno 60.000 naših zaposlenih v
Evropi oskrbuje več kot 16 milijonov odjemalcev električne energije in skoraj osem milijonov odjemalcev
plina. V proračunskem letu 2014 je družba RWE zabeležila 48,5 milijarde evrov prihodkov.

RWE | Bravničarjeva ulica 13 | 1000 Ljubljana
T 059 365 960 | E press@rwe.si

