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C-Power trekt internationale partner SIIF Energies,
gespecialiseerd in hernieuwbare energie, aan als nieuwe
aandeelhouder.
De NV. C-Power is verheugd om een uitbreiding van zijn partenariaat te kunnen
aankondigen. De vijf huidige Belgische aandeelhouders (Interelectra, Dredging
International, Turbowinds, Ecotech Finance en SOCOFE) hebben een akkoord
afgesloten met het franse bedrijf SIIF Energies om aldus een internationale partner
gespecialiseerd in hernieuwbare energie toe te laten tot het kapitaal van C-Power.
SIIF Energies, met hoofdzetel te Parijs, is een privaat rechtelijke vennootschap
waarin Electricité de France (EdF) voor 50% participeert. De andere 50% is in
handen van private aandeelhouders. SIIF Energies is een wereldspeler wat betreft de
ontwikkeling en exploitatie van hernieuwbare energieprojecten. Op dit moment
exploiteert SIIF wereldwijd een portefeuille van ongeveer 550 MW groene energie
projecten, waarvan meer dan 300 MW windmolenparken.
SIIF Energies is met zijn 50 medewerkers aan een sterke expansie bezig. Alleen al in
2003 zal SIIF met de bouw van meer dan 400 MW nieuwe windmolenparken
aanvangen. Verder zijn er voor ongeveer 1600 MW nieuwe projecten in aanvraag
waardoor SIIF zijn dominante positie op deze internationaal sterk groeiende markt
verder wenst te versterken gedurende de komende jaren.
Ook wat betreft offshore windmolenparken kan SIIF Energies de nodige referenties
voorleggen met projecten in Zweden, het Verenigd Koninkrijk en nu ook België. CPower en SIIF Energies zijn ervan overtuigd dat deze toetreding tal van synergie
voordelen zal opleveren voor beide partijen bij de verdere ontwikkeling en realisatie
van het offshore windmolenpark op de Thorntonbank en gelijkaardige projecten
elders in Europa. Deze eerste participatie in een Belgische project zal voor SIIF
Energies onmiddellijk ook het grootste project zijn waarin zij deelnemen. Het
farshore windmolenpark van C-Power zal een geïnstalleerde capaciteit hebben van
minimum 216 en maximum 300 MW en dit op ongeveer 30 km voor de Belgische
kust.
Naast een geografische spreiding, streeft SIIF ook een technologische diversificatie
na met tal van projecten op het vlak van hydropower en biomassa.
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