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Zakup 300 megawatów w Polsce: Grupa VSB 
nabywa prawa do lądowych projektów 
energetyki wiatrowej 
Drezno/Wrocław/Zug, 1 lutego 2021 - Grupa VSB, specjalista w zakresie 
odnawialnych źródeł energii w Europie wspierana przez Partners Group, 
poszerza swoją obecność w Polsce: VSB nabywa projekty o mocy 300-MW w 
ramach transakcji przełomowej zarówno dla polskiego rynku lądowej 
energetyki wiatrowej jak i dla koncernu.  

Projekty energetyki wiatrowej zlokalizowane są w województwie wielkopolskim i 
znajdują się na różnych etapach realizacji. Wszystkie strony zgodziły się nie 
ujawniać ceny zakupu i szczegółów dotyczących planów.   

Marko Lieske, Dyrektor Zarządzający VSB Holding GmbH, wyraża zadowolenie 
z udanej transakcji: „Polska ma ogromny potencjał rozwoju energetyki wiatrowej i 
słonecznej. Ufamy, że teraz jest właściwy czas na inwestowanie na tym szybko 
rozwijającym się rynku. Razem z Partners Group przyspieszamy nasze działania w 
regionie.” 

„Ten zakup dodatkowo wzmacnia naszą silną listę projektów energetyki 
odnawialnej w Polsce. Z niecierpliwością czekamy na współpracę ze 
społecznościami lokalnymi i naszymi partnerami przy realizacji tych projektów i 
wsparciu transformacji energetycznej w Polsce” - powiedział Hubert Kowalski, 
Dyrektor Zarządzający VSB Energie Odnawialne Polska sp. z o.o.. 

VSB działa we Wrocławiu od 2008 roku, uruchomiła już około 76 MW i zarządza 
aktywami wiatrowymi o mocy ponad 300 MW. Obejmuje to farmę wiatrową 
Taczalin, która dostarcza 45,1 MW zielonej energii do fabryki Mercedes-Benz w 
Jaworze (województwo dolnośląskie). Umowa na zakup energii (PPA) została 
zawarta latem 2018 roku. 

 
O Grupie VSB 
VSB z siedzibą w Dreźnie jest jednym z wiodących dostawców kompleksowych 
usług w ramach energii odnawialnej. Jej podstawową działalnością jest 
opracowywanie projektów farm wiatrowych i parków fotowoltaicznych w kraju i za 
granicą, zarządzanie operacyjne i konserwacja, a także prowadzenie własnych 
parków. Ponadto VSB wspiera klientów działających w przemysłu i handlu w 
kwestiach wytwarzania i efektywności energetycznej. Od 1996 roku VSB oddała do 
użytku ponad 700 elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej mocy 
zainstalowanej wynoszącej ok. 1,1 GW i wolumen inwestycji wynoszącym 1,7 mld 
EUR. VSB świadczy również usługi dla zainstalowanych instalacji o mocy około 1,4 
GW. Grupa wraz ze spółkami zależnymi zatrudnia ponad 300 osób w 23 
lokalizacjach. 


