
                                                                                                                                            
 

PRESSEMEDDELELSE 
EcofinConcept støtter privat investor med køb af en eksisterende Enercon vindmølle 
 
Hückelhoven, 18. maj 2021 - EcofinConcept GmbH - specialisten inden for vedvarende energiprojekter - 
har støttet en tysk privat investor i transaktionen og suppleret sin vindmølleportefølje med en anden 
eksisterende Enercon-vindmølle. 
 
Vindkraftværket med en nominel ydelse på 800 kW, en navhøjde på 73 m og en rotordiameter på 53 m 
er placeret et sted nær en autobahn i Niedersachsen og har været i drift siden 2007. 
 
I overensstemmelse med loven om vedvarende energikilder (EEG) tilføres den producerede CO2-fri 
energi til det regionale elnet. 
 
Den operationelle turbine på en langtidslejet ejendom blev solgt sammen med alle kontrakter, rettigheder 
og tilladelser som en del af en aktivaftale. 
 
Køb, inklusive eksamensfase og alle forhandlinger, blev afsluttet inden for 6 uger takket være de 
involverede parters gode og professionelle samarbejde. 
 
”Vi er meget glade for den vellykkede transaktion, især under de betingelser, der blev vanskeliggjort af 
koronapandemien, og den win-win-situation, som de involverede parter skabte. Vi er i øjeblikket på udkig 
efter yderligere vindmølleparker og enkeltvindmøller samt passende projektplaceringer, ”siger ledelsen 
for EcofinConcept GmbH. 
 
Om EcofinConcept: 
EcofinConcept GmbH har 100% specialiseret sig i vedvarende energi. Ud over klassiske 
konsulenttjenester omfatter EcofinConcepts serviceudbud primært erhvervelse af projekter for 
investorer, kommerciel due diligence, projektudvikling og mæglervirksomhed, transaktionsstøtte og 
indkøb af projektfinansiering samt opfattelsen af investeringsmuligheder. 
 
Kortfattede referencer: Projektledelse, udformning, udvikling, strukturering, finansiering og / eller 
markedsføring af mere end 90 projekter (vindparker, enkeltvindmøller, solparker, solsystemer, 
biogasanlæg) med en investeringsvolumen på mere end 595 mio. EUR og en installeret nominel ydelse 
på mere end 370 MW. Egne anlæg drives i datterselskaber og søsterselskaber. 
 
 
Kontakt (engelsk eller tysk):  
EcofinConcept GmbH 
Rheinstrasse 7 
D-41836 Hückelhoven 
Tel .: +49 (0) 2433/970 471 
Fax: +49 (0) 2433/970 107 
Email: info (AT) ecofinconcept.de 
Internet: www.ecofinconcept.de 
 
Offentliggørelse og genudskrivning gratis; Der anmodes om en kuponkopi til EcofinConcept GmbH. 
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