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Partners Group ostaa VSB-konsernin osakkeita 
Dresden / Zug, 22. tammikuuta 2020 – Kansainvälisesti toimiva hankekehittäjä 
VSB ottaa merkittävän askeleen kohti kasvua ja saa uuden enemmistöosakkaan. 
Partners Group hankkii 80%:n osuuden VSB-konsernista. 

Vuonna 1996 perustettu VSB-konserni on yksi johtavista uusiutuvan energian alan 
täyden palvelun tarjoajista. Myymällä 80% osakkeistaan Partners Groupille – 
globaalille yksityisten markkinoiden omaisuudenhoitajalle – VSB jatkaa 
johdonmukaista kasvustrategiaansa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yrityksen 
perustaja Andreas Dorner säilyttää jäljelle jäävän osakeomistuksen ja jatkaa 
konsernin tulevaisuuden muotoilua. 

Andreas Dorner, VSB-konsernin perustaja, sanoo: ”VSB on tähän mennessä nauttinut 
suuresta menestyksestä itsenäisenä, monikansallisena yrityksenä. Tiedostaen 
kuitenkin uusiutuvan energian alan valtavat mahdollisuudet, halusimme samoin 
ajattelevan liikekumppanin nopeuttamaan seuraavaa kasvuvaihettamme. Partners 
Groupista olemme löytäneet globaalin kumppanin, jolla on mittavat operatiiviset 
resurssit sekä runsaasti kansainvälistä käytännön kokemusta sijoittamisesta 
uusiutuviin energianlähteisiin. Odotamme innolla, että pääsemme yhteisten arvojen 
pohjalta rakentamaan VSB:n kasvua yhdessä.” 

David Daum, Partners Groupin Yksityisinfrastruktuuri Euroopan johtoryhmän jäsen, 
toteaa: ”Olemme erittäin innostuneita yhteistyöstä VSB:n kanssa tukiessamme heidän 
jatkuvaa kasvua aikana, jolloin ilmastonmuutos on poliittisen ja sosiaalisen 
keskustelun ytimessä. VSB:llä on erittäin hyvät mahdollisuudet hyötyä 
ympäristöystävällisten energialähteiden kasvaneesta kysynnästä kaikkialla 
Euroopassa. Olemme vakuuttuneita siitä, että VSB:llä on potentiaalia tulla johtavaksi 
eurooppalaiseksi uusiutuvien energialähteiden toimijaksi.” 

 

Tietoja VSB-konsernista 
VSB, jonka pääkonttori sijaitsee Dresdenissä, Saksassa, on yksi johtavia 
eurooppalaisia täyden palvelun tarjoajia uusiutuvan energian sektorilla. Sen 
ydinliiketoimintaa on kansainvälinen tuulivoima- ja aurinkosähkölaitosten hankekehitys 
ja toteuttaminen sekä toiminta operaattorina ja palveluntarjoajana. 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 euron 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 1400 henkilöä ja se on listattu Sveitsin pörssiin (symboli: 
PGHN), ollen pääosin sen kumppaneiden ja työntekijöiden omistuksessa. 


