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Ολοκλήρωση συμφωνίας: Ο όμιλος VSB εντάσσεται 

στην Partners Group 

Δρέσδη/ Zug, 20 Απριλίου 2020 – Ο Ελβετικός όμιλος Partners Group είναι 

πλέον ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης του ομίλου VSB, ενός από τους 

κορυφαίους Ευρωπαϊκούς ομίλους με δραστηριότητα την ανάπτυξη και 

εκμετάλλευση έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μετά 

την επίσημη ανακοίνωση, τον Ιανουάριο του 2020, οι τραπεζικές εποπτικές 

και αντιμονοπωλιακές αρχές ενέκριναν την εξαγορά. Με αυτή τη συμφωνία, ο 

όμιλος VSB αναμένει ισχυρή ανάπτυξη τα ερχόμενα χρόνια. 

 

Η εξαγορά ολοκληρώθηκε με επιτυχία: Η Partners Group, με έδρα την Ελβετική 

πόλη Zug, κατέχει πλέον το 80% των μετοχών του ομίλου VSB για λογαριασμό των 

πελατών της. Ο ιδρυτής του ομίλου VSB, Andreas Dorner, διατηρεί το υπόλοιπο 

ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου και θα συνεχίσει να διαμορφώνει το μέλλον του 

ομίλου. Με αυτόν τον τρόπο, η VSB ενισχύει το χαρτοφυλάκιο του Ελβετικού 

ομίλου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ενεργειακών 

υπηρεσιών. Οι δύο εταίροι εργάζονται εντατικά επί του παρόντος στη διαμόρφωση 

μιας κοινής στρατηγικής. Όλα δείχνουν πως μία περαιτέρω ισχυρή διεθνής 

ανάπτυξη του ομίλου είναι δεδομένη. Ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο έργων, η 

πετυχημένη ανάπτυξη σε υπάρχουσες αγορές όσο και η διείσδυση σε νέες αγορές, 

σε συνδυασμό με την ισχυρή κεφαλαιακή υποστήριξη για εξαγορές, αναμένεται να 

αποτελέσουν τα κλειδιά της επιτυχίας κατά τη νέα αυτή εποχή του ομίλου. 

O Marko Lieske, Διευθύνων Σύμβουλος της VSB Holding GmbH, συνοψίζει τα 

πλεονεκτήματα της συγχώνευσης: «Ο ανταγωνισμός για τα δικαιώματα γης και 

έργων είναι ιδιαίτερα έντονος. Τώρα, μπορούμε να συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε 

αποτελεσματικά στην αγορά με υψηλό ποσοστό επιτυχίας, προκειμένου να 

επιτύχουμε την επέκταση του ομίλου VSB, έχοντας ως επίκεντρο τις Ευρωπαϊκές 

αγορές.» 

Ο David Daum, Μέλος της Διοίκησης, Ευρωπαϊκά Ιδιωτικά Έργα Υποδομών, 
Partners Group, τονίζει: «Οι επενδύσεις σε έργα φιλικά προς στο περιβάλλον τα 
οποία εξοικονομούν φυσικούς πόρους αυξάνονται συνεχώς παγκοσμίως. Η VSB 
είναι ένας όμιλος με ισχυρή συμμετοχή στην ενεργειακή αγορά, και επιθυμούμε να 
ισχυροποιήσουμε τη θέση του αυτή ακόμα περισσότερο. Ανυπομονούμε να 
συνεργαστούμε.» 
 
 
Σχετικά με τον όμιλο VSB 
Η VSB, με έδρα τη Δρέσδη, είναι ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς 
προμηθευτές ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Η βασική της δραστηριότητα είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση διεθνών 
αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων, καθώς και η λειτουργία και η εμπορική και 
τεχνική τους διαχείριση. Από το 1996, η VSB έχει θέσει σε λειτουργία 
περισσότερους από 700 αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής 
εγκατεστημένης ισχύος περίπου 1,1 GW οι οποίοι συνδέονται με έναν όγκο 
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επενδύσεων της τάξεως των 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο όμιλος και οι 
θυγατρικές εταιρείες του απασχολούν πάνω από 300 άτομα σε 19 γραφεία. 
 

Σχετικά με την Partners Group 
Η Partners Group είναι ένας πολυεθνικός όμιλος διαχείρισης επενδύσεων 
ιδιωτικών έργων με παγκόσμια δραστηριότητα, έχοντας υπό διαχείριση επενδυτικά 
χαρτοφυλάκια αξίας 94 δισεκατομμυρίων δολαρίων στους τομείς των ιδιωτικών 
κεφαλαίων, ιδιωτικών ακινήτων, ιδιωτικών έργων υποδομών και ιδιωτικού χρέους. 
Ο όμιλος διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα εξατομικευμένων χαρτοφυλακίων για 
λογαριασμό ενός διεθνούς πελατολογίου θεσμικών επενδυτών. Η Partners Group 
έχει την έδρα της στο Zug της Ελβετίας, και διατηρεί επίσης γραφεία σε Ντένβερ, 
Χιούστον, Τορόντο, Νέα Υόρκη, Σάο Πάολο, Λονδίνο, Γκέρνσεϊ, Παρίσι, 
Λουξεμβούργο, Μιλάνο, Μόναχο, Ντουμπάι, Μουμπάι, Σιγκαπούρη, Μανίλα, 
Σανγκάη, Σεούλ, Τόκυο και Σίνδεϊ. Ο όμιλος απασχολεί πάνω από 1.400 άτομα και 
είναι εισηγμένος στο Ελβετικό Χρηματιστήριο SIX Swiss Exchange (PGHN), με 
κύριους μετόχους τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους της. 

 


