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WSB on nyt VSB  
Kansainvälinen tuulipuistojen kehittäjä esittelee uuden 
julkisen imagonsa 

Dresden, 27 syyskuuta 2016 - WSB Neue Energien Group on sitoutunut 
tuuli- ja aurinkoenergialla toteutettuihin uusiutuvaan energiaan liittyvien 
hankkeiden ammattimaiseen suunnitteluun ja kehittämiseen jo kahden 
vuosikymmenen ajan.  Yritys esittelee uuden imagonsa Hampurin 
kansainvälisillä tuulienergiamessuilla “WindEnergy 2016”.   WSB 
ryhmästä on tullut VSB ryhmä. 
 
Kirjaimet VSB uudessa yrityksen nimessä tulevat latinan sanoista tuuli, aurinko 
ja bio-energia; Ventus, Sol, energia Biolgica.   Nämä määrittelevät ryhmän 
liiketoiminnan painopisteen ja kertovat ytimekkäästi VSB:n  tavoitteen alkaen jo 
vuodesta 1996 - uusiutuva energia.  Tulevaisuudessakin VSB tulee täyttämään 
odotukset, jotka liittyvät sen toimintaan.  "Vahvan kansainvälisen tiimimme 
avulla otamme haltuumme maailmanlaajuiset haasteet ja toimimme paikallisesti 
luoden yksilöllisiä ratkaisuja asiakkaillemme " sanoo Marko Lieske, VSB 
Holding GmbH:n toimitusjohtaja.  VSB kehittää parhaillaan kestävän energian 
konsepteja ympäri Eurooppaa kymmenestä kaupallisesta keskuksesta, mikä 
edistää merkittävästi ilmastonsuojelua sekä auttaa paikallisia yhteisöjä 
toteuttamaan energiavallankumousta.  Koko palvelutuotantovalikoima on 
nähtävissä uusilla internet-sivustoilla www.vsb.energy. 
 
VSB Ryhmä 
VSB:llä on pääkonttori on Dresdenissä ja se on yksi merkittävimmistä täyden 
palvelun tarjoajista uusiutuvan energian alalla. Ydinliiketoimintana on kehittää 
kansainvälisiä sähköntuotantoprojekteja koskien tuuli- ja aurinkoenergiaa, 
yhdistettynä kattavaan asiantuntijapalveluun. VSB on vuodesta 1996, tuottanut  
yli 400 tuuliturbiinien ja aurinkoenergian laitosta, joiden yhteenlaskettu 
kapasiteetti on 760 MW,  vastaten 1,2 miljardin euron investointia.  Yrityksellä ja 
siihen liittyvillä yrityksillä on yli 200 työntekijää. 

The Daughter Company in Finland 
Yritys, joka aiemmin tunnettiin nimellä VSP uusiutuva energia Oy, on nimetty 
uudelleen sopiakseen uuteen yleiseurooppalaisen brändiin ja 
markkinointistrategiaan.  Tämän viikon alusta lähtien yritys on rekisteröity 
uudelleen nimellä VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy.  Osoite, Y-tunnus ja 
veronumero pysyvät ennallaan.  Yrityksen suomalaiset internetsivut (www.vsp-
energia.fi) ovat toistaiseksi käytössä mutta ne siirretään pian uudelle 

http://www.vsb.energy/
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palvelimelle, osaksi ryhmän internetsivustoa.  Kerromme tästä teille kun se 
tapahtuu. 

Sähköpostiosoitteemme ovat jo muuttuneet.  Olkaa ystävällisiä ja muuttakaa ne 
kaikista listoista ja automaattisista yhteystietohakemistoista, ja käyttäkää 
jatkossa alla olevia osoitteita  

Christopher Small – christopher.small@vsb.energy 

Roland Hilsenbeck – roland.hilsenbeck@vsb.energy 
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