
 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Η TOTAL EREN ΑΝΣΛΕΙ 200 ΕΚ. € ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΧΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΧΤΟ 162 MW 

Παρίςι/Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018 - Η Total Eren, θγετικόσ Ανεξάρτθτοσ Παραγωγόσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ ςτισ  
Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ, με ζδρα το Παρίςι, βρίςκεται ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ανακοινϊςει ςιμερα τθν 
επιτυχι αναχρθματοδότθςθ του υφιςτάμενου χρζουσ 200 Εκ. € για το χαρτοφυλάκιο θλιακϊν και αιολικϊν  
μονάδων τθσ που βρίςκονται ςτθν Ελλάδα. Οι ςχετικζσ μονάδεσ αντιπροςωπεφουν ςυνολικι ιςχφ 162 MW. 

  

Μονάδεσ παραγωγισ ενζργειασ ςτο Μαρίςτι (42 MW) και Παλαιόχωρα (9 MW) ςτθν Ελλάδα (© Total Eren) 

 

Η αναχρθματοδότθςθ ανζρχεται ςτα 200 Εκ. €, μζςω κοινοπρακτικοφ ομολογιακοφ δανείου με τθν Eurobank 
Ergasias να ενεργεί ωσ αποκλειςτικόσ διοργανωτισ  με ςυμμετοχι ποςοφ 130 Εκ. €., ενϊ θ Alpha Bank καλφπτει τα 
υπόλοιπα 70 Εκ. €. Επιπλζον θ  Eurobank Ergasias κα χρθματοδοτιςει ΦΠΑ φψουσ 1,9 Εκ. Ευρϊ.  

Σμιμα του ποςοφ κα χρθςιμοποιθκεί για τθν πλιρθ εξόφλθςθ υφιςτάμενου χρζουσ φψουσ 110 Εκ. € προσ τθν 
Εκνικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, θ οποία είχε χρθματοδοτιςει το χαρτοφυλάκιο τεςςάρων αιολικϊν και επτά 
φωτοβολταϊκϊν ζργων ςυνολικισ ιςχφοσ 127 MW και 35 MW αντίςτοιχα, από το 2015. Σο υπόλοιπο ποςό κα 
χρθςιμοποιθκεί για τθν υποςτιριξθ των ςτόχων ανάπτυξθσ τθσ Total Eren και κα επιτρζψουν περαιτζρω 
επενδφςεισ ςε ζργα Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ ςτθν Ελλάδα. 

Η Total Eren δραςτθριοποιείται ςτον τομζα των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ ςτθν Ελλάδα από το 2012, 
ειςερχόμενθ ςτθν αγορά ςε μια δφςκολθ περίοδο για τθν εκνικι οικονομία. Ζκτοτε, θ Total Eren ςυγκρότθςε  μια 
ζμπειρθ και ςυμπαγι ομάδα 40 ατόμων, αναςυγκροτικθκε ςτθν τοπικι τθσ κυγατρικι Eren Hellas και ανζπτυξε 
με επιτυχία ιςχυροφσ δεςμοφσ με ςθμαντικοφσ τοπικοφσ οικονομικοφσ και βιομθχανικοφσ ςυνεργάτεσ.  

τθν Ελλάδα, θ Total Eren διακζτει μια ςυνολικι μικτι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ 290 MW (260 MW αιολικϊν και 
φωτοβολταϊκϊν ζργων εν λειτουργία κακϊσ και 30 MW αιολικϊν ζργων υπό καταςκευι). Μελλοντικά θ Total 
Eren επιδιϊκει τθν ανάπτυξι τθσ ςτθν Ελλθνικι αγορά με περιςςότερα από 300 MW αιολικϊν και 
φωτοβολταϊκϊν ζργων υπό ανάπτυξθ ςτο τζλοσ του ζτουσ.   

Σθν 10
θ
 Δεκεμβρίου 2018, θ Total Eren, ςτθ δεφτερθ δθμοπραςία για Αιολικά Πάρκα τθσ Ελλθνικισ Ρυκμιςτικισ 

Αρχισ Ενζργειασ (ΡΑΕ), μειοδότθςε για  ζνα αιολικό ζργο ιςχφοσ 14.4 MW, με τθν ονομαςία “Mάνδρα”. 

 

 



 

 

Ο Πάρησ Μουράτογλου, Πρόεδροσ τησ Total Eren, δήλωςε: «Είμαςτε ιδιαίτερα χαροφμενοι που εξαςφαλίςαμε 
τθν επιτυχι αναχρθματοδότθςθ του μεγαλφτερου μζρουσ του χαρτοφυλακίου μασ ςτθν Ελλάδα, ζνα νζο ορόςθμο 
ςε μια χϊρα θ οποία αποτελεί βαςικό πυλϊνα τθσ ςτρατθγικισ ανάπτυξισ μασ από τθν ίδρυςθ μασ το 2012. Σα 
290 MW αιολικϊν και φωτοβολταϊκϊν ζργων εν λειτουργία ι υπό καταςκευι, απεικονίηουν τθ ςυνεχι δζςμευςθ 
και τθν εμπιςτοςφνθ μασ ςτισ πολλά υποςχόμενεσ ευκαιρίεσ που προςφζρει θ Ελλθνικι αγορά ενζργειασ». 

χετικά με την Total Eren 

Ιδρυκείςα το 2012 από τον Πάρθ Μουράτογλου και τον David Corchia, θ Total Eren δθμιοφργθςε ζνα ςθμαντικό 
και διαφοροποιθμζνο χαρτοφυλάκιο αιολικϊν, φωτοβολταϊκϊν και υδροθλεκτρικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων 
που αντιπροςωπεφουν μικτι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ που υπερβαίνει τα 1.300 MW, εν λειτουργία ι υπό καταςκευι, 
παγκοςμίωσ. Μζςω ςυνεργαςιϊν με τοπικοφσ καταςκευαςτζσ, θ Total Eren αυτι τθν ςτιγμι αναπτφςςει 
πολυάρικμα ζργα ενζργειασ ςε χϊρεσ και περιοχζσ όπου οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ ςυνιςτοφν μια 
οικονομικά βιϊςιμθ λφςθ ςτθν αυξανόμενθ ηιτθςθ ενζργειασ, όπωσ ςτθν Αςία -Ειρθνικό, ςτθν Αφρικι και ςτθν 
Λατινικι Αμερικι. τόχοσ είναι να επιτφχει μια παγκόςμια μικτι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ που υπερβαίνει τα 3 GW ζωσ 
το 2022. Σθν 1

θ
 Δεκεμβρίου 2017, θ Total S.A, θ μεγαλφτερθ εταιρεία ενζργειασ, απζκτθςε ζμμεςθ ςυμμετοχι 

23% ςτθν Total Eren. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το www.total-eren.com. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με: 

Γραφείο Σφπου: 

Solange Petit de Bantel (Total Eren) : +33 1 58 97 58 07 / solange.debantel@total-eren.com   
Yannick Tetzlaff, Laura de Carné (Brunswick Group) : +33 1 53 96 83 83 / eren@brunswickgroup.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL EREN SA 
37 rue La Pérouse 75016 Paris 

Tel : +33 (0) 1 58 97 20 00 
contact@total-eren.com  

www.total-eren.com  
 


