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Kauppa vahvistui: VSB-konserni liittyy Partners Groupiin 

Dresden / Zug, 20. huhtikuuta 2020 – Sveitsiläinen Partners Group on VSB-

konsernin uusi pääomistaja. Pankkivalvonta- ja kilpailuviranomaiset ovat 

hyväksyneet tammikuussa 2020 jätetyn ostotarjouksen. VSB toimii johtavana 

uusiutuvan energian hankkeiden kehittäjänä, omistajana ja operaattorina 

Euroopassa. VSB odottaa kaupan vahvistavan yrityksen kasvua jatkossa. 

 

Sveitsin Zugissa pääkonttoriaan pitävä Partners Group hallitsee nyt asiakkaidensa 

puolesta 80 prosentin omistusosuutta VSB-konsernista. VSB:n perustaja Andreas 

Dorner säilyttää jäljelle jäävän osakeomistuksen ja jatkaa osaltaan konsernin 

tulevaisuuden kehittämistä. Yritysosto täydentää Partners Groupin uusiutuvan 

energian ja energiapalveluiden portfoliota. Osapuolet työskentelevät intensiivisesti 

yhteisen strategisen linjauksen saavuttamiseksi. Vahvan kansainvälisen kasvun 

perustana toimivat laaja hankeportfolio, houkuttelevat ydin- ja kohdemarkkinat sekä 

uudet hankinnat mahdollistava tuore pääoma. 

Marko Lieske, VSB Holding GmbH:n johtaja, tiivistää yhdistymisen edut: ”Kilpailu 

maa- ja projektioikeuksista on kovaa. Nyt voimme tarttua hyvällä onnistumisprosentilla 

markkinoilla aukeaviin mahdollisuuksiin edistääksemme VSB-konsernin laajentumista 

etenkin Euroopassa.”  

David Daum, Partners Groupin Yksityisinfrastruktuuri Euroopan johtoryhmän jäsen, 

toteaa: ”Investoinnit ilmastoystävällisiin ja resursseja säästäviin vihreän energian 

hankkeisiin kasvavat maailmanlaajuisesti. VSB on jo vakiintunut toimija 

energiamarkkinoilla ja haluamme edelleen vahvistaa heidän johtavaa asemaansa. 

Odotamme yhteistyötä innolla.” 

 

Tietoja VSB-konsernista 
Saksan Dresdenissä pääkonttoriaan pitävä VSB on yksi johtavista eurooppalaisista 

täyden palvelun tarjoajista uusiutuvan energian sektorilla. Sen ydinliiketoimintaa on 

kansainvälinen tuulivoima- ja aurinkosähkölaitosten hankekehitys ja toteuttaminen. 

Tämän lisäksi VSB toimii operaattorina ja vastaa laitosten kaupallisesta ja teknisestä 

hallinnasta. Vuodesta 1996 lähtien VSB on käyttöönottanut yli 700 tuulivoima- ja 

aurinkosähkövoimalaa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 1,1 GW ja 

sijoitusvolyymi 1,7 miljardia euroa. Konserni ja sen osakkuusyritykset työllistävät yli 

300 henkilöä 19 eri toimipaikassa. 

Tietoja Partners Groupista 
Partners Group on globaali yksityisten markkinoiden omaisuudenhoitoyritys, joka 

hallinnoi 94 miljardin dollarin sijoitusohjelmia pääomasijoitusten, yksityisten 

kiinteistösijoitusten, yksityisinfrastruktuurin sekä yksityisten lainojen parissa. 

Yrityksellä on laaja valikoima räätälöityjä portfolioita kansainvälisille 

instituutiosijoittajille. Partners Groupin pääkonttori sijaitsee Zugissa, Sveitsissä ja sillä 

on toimistot Denverissä, Houstonissa, Torontossa, New Yorkissa, São Paulossa, 

Lontoossa, Guernseyssa, Pariisissa, Luxemburgissa, Milanossa, Münchenissä, 

Dubaissa, Mumbaissa, Singaporessa, Manilassa, Shanghaissa, Soulissa, Tokiossa ja 

Sydneyssä. Yritys työllistää 1 400 henkilöä ja se on listattu Sveitsin pörssiin (symboli: 

PGHN), ollen pääosin sen kumppaneiden ja työntekijöiden omistuksessa. 


