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Proventus och o2 Gruppen bildar o2 Produktion med ambitionen att bli 
en ledande kraftproducent inom förnyelsebar energi  
 
Proventus och o2 Gruppen har inlett ett långsiktigt samarbete med målet att utveckla det 
samägda bolaget o2 Produktion AB till en ledande kraftproducent av förnyelsebar energi. Första 
investeringen – Röbergsfjället i Dalarna – uppgår till cirka 220 miljoner kronor. 
 
– Vi ser både samhällsnytta och goda affärsmöjligheter i att påskynda förändringstakten i energibranschen 
och bidra till dess omställning mot en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Vi är glada över samarbetet 
med o2 Gruppen, som har en unik position på den svenska vindkraftmarknaden genom sin långa 
erfarenhet, lokala arbetssätt och stora utvecklingsportfölj, säger Daniel Sachs, VD för Proventus. 
 
Johan Ihrfelt, VD i o2 Gruppen: 
– Energibranschen har hittills uppvisat föga kreativitet i att skapa ekonomiskt och miljömässigt bra 
alternativ för kunderna. Vi tror att det krävs nya aktörer i energibranschen. Proventus kombinerar ett 
industriellt långsiktigt perspektiv med finansiell och strategisk kompetens med ett starkt samhällsintresse. 
På det sättet är Proventus en mycket bra partner för oss och vi ser fram emot att fortsätta samarbetet. 
 
Syftet med samarbetet mellan Proventus och o2 Gruppen är att skapa en ledande kraftproducent inom 
förnyelsebar energi. Genom det samägda bolaget o2 Produktion har Proventus och o2 Gruppen som 
ambition att investera 2-3 miljarder kronor i vindkraft under den kommande femårsperioden.  
 
I början av året förvärvade o2 Produktion sitt första projekt, Röbergsfjället i Vansbro kommun i Dalarna. 
Investeringen uppgår till cirka 220 miljoner kronor. Arbetet med att uppföra vindkraftverken har inletts 
och driftstarten är planerad till december 2007. Röbergsfjället blir landets största landbaserade 
vindkraftanläggning med åtta vindkraftverk av modellen Vestas V90 och en förväntad årlig elproduktion 
på 47 GWh. Det motsvarar årsförbrukningen hos ca 10 000 hushåll.  
 
 
För ytterligare information kontakta:  
Daniel Sachs, VD Proventus, telefon: 08-723 31 83  
Johan Ihrfelt, VD o2 Gruppen, telefon: 0708-11 31 10 
 
___________________________________________________________________________ 
o2 Gruppen bildades 2005 och har för avsikt att bli en kraftfull helgrön konkurrent till övriga el-producenter. I koncernen ingår även  
o2 Energi där privatpersoner och företag kan köpa vindandelar. All el från o2 Energi är miljömärkt. I o2 Gruppen ingår även 
Vindkompaniet, Sveriges största projektör, som uppför vindkraftverken. Bolaget planerar att uppföra mer än ett hundratal 
vindkraftverk under de närmaste tre åren. Det nationella målet är att införa totalt 10 TWh vindkraft till år 2015.  
  
Proventus är ett privatägt bolag som investerar i företag med stora förändringsbehov och aktivt bidrar till deras utveckling. Proventus 
tillhandahåller även expansions- och omstruktureringskapital till medelstora företag samt bedriver egen kapitalförvaltning. Projekten 
omfattar idag bland annat BRIO AB, TV4 AB, MTV Oy och Artek Oy. Vid sidan av investeringsverksamheten är Proventus ägare 
till kulturinstitutionerna Magasin 3 Stockholm Konsthall och Judiska Teatern. Proventus grundades 1980 och ägs av Robert Weil. 


