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Partners Group nabywa udziały w grupie VSB 
Drezno | Zug / dnia 22.01.2020 – Grupa VSB – przedsiębiorstwo działające na 
arenie międzynarodowej w zakresie realizacji projektów – stawia znaczący 
krok w kierunku dalszego rozwoju i zyskuje nowego udziałowca 
większościowego. Partners Group przejmuje 80% udziałów grupy VSB.  

Założona w 1996 roku grupa VSB jest jednym z wiodących podmiotów oferujących 
kompleksowe usługi w zakresie odnawialnych źródeł energii. Poprzez sprzedaż 
80% udziałów na rzecz Partners Group, globalnego podmiotu zarządzającego 
aktywami na rynkach prywatnych, zapewniona zostanie kontynuacja 
konsekwentnego rozwoju grupy na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej oraz 
koncentracja na konkretnych projektach. Andreas Dorner, założyciel firmy, 
zatrzyma 20% udziałów przedsiębiorstwa i nadal będzie miał wpływ na przyszłość 
grupy. 
„W Partners Group pozyskaliśmy doświadczonego i silnego kapitałowo partnera, 
który w znaczącym stopniu przejmie perspektywę długofalowego wzrostu w 
obszarze rozwoju i realizacji projektów jak również zapewni ich finansowanie. W 
ciągu ostatnich 20 lat sporo udało się nam osiągnąć, a dzięki naszym 
doświadczonym pracownikom i kompleksowemu procesowi przygotowywania 
projektów dysponujemy w 8 krajach Europy dużym potencjałem na przyszłość. To 
gwarantuje nam pozytywny i stabilny rozwój przedsiębiorstwa“, uważa założyciel 
firmy Andreas Dorner. 
David Daum, członek Private Infrastructure Management Teams w Partners Group, 
dodaje: "Cieszymy się, że jako partner będziemy mogli towarzyszyć i wspierać 
VSB w jej dalszym rozwoju oraz w kolejnej fazie wzrostu. VSB ma doskonałą 
pozycję, aby móc profitować z rosnącego na płaszczyźnie globalnej popytu na 
rozwiązania z segmentu transformacji energetycznej. Jesteśmy przekonani, że 
VSB ma potencjał, aby być jedną z wiodących europejskich platform w zakresie 
odnawialnych źródeł energii." 
 
 
O Partners Group 
Partners Group jest globalnym przedsiębiorstwem zarządzającym aktywami na 
rynkach prywatnych o wartości administrowanego majątku na poziomie ok. 94 mld 
USD, a zlokalizowanego w takich obszarach jak Private Equity, Private Real 
Estate, Private Infrastructure oraz Private Debt. Firma obsługuje szerokie spektrum 
programów i doskonale dostosowanych portfeli inwestycyjnych przeznaczonych dla 
międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Partners Group ma swoją 
siedzibę w Zug, a oddziały w Denver, Houston, Toronto, Nowym Jorku, São Paulo, 
Londynie, Guernsey, Paryżu, Luksemburgu, Mediolanie, Monachium, Dubaju, 
Mumbaju, Singapurze, Manili, Szanghaju, Seulu, Tokio oraz w Sydney. Partners 
Group zatrudnia ponad 1400 pracowników i jest notowana na szwajcarskiej 
giełdzie SIX (symbol: PGHN). Partnerzy oraz wszyscy pracownicy Partners Group 
są znaczącymi udziałowcami firmy. 


