Kvietimas AEI sektoriaus
rinkos dalyviams
Neįpareigojantis kreipimasis į atsinaujinančios energetikos išteklių (AEI) sektoriuje
veikiančius rinkos dalyvius dėl ketinimų įsigyti jų valdomus ir / ar vystomus objektus.

„Ignitis grupė“ –
tai tarptautinė energetikos
bendrovė, viena didžiausių
energetikos įmonių grupių
Baltijos šalyse.
•

„Ignitis grupė“ visose savo veiklose didžiausią
dėmesį skiria įsipareigojimui kurti energetiškai
sumanų pasaulį bei tvaresnę ateitį.

•

2030 m. visoje Europos Sąjungoje grupė valdys
4000 MW galios žaliosios gamybos jėgainių, iš jų
daugiau kaip pusė – vėjo, kita dalis – saulės,
biokuro ir atliekų jėgainių pajėgumų.

•

„Ignitis grupės“ įmonės šioje srityje planuoja
investuoti iš viso apie 2,7 mlrd. eurų ir kviečia
bendradarbiauti.
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Kvietimas rinkos
dalyviams
Plečiame „Ignitis grupės“ žaliosios gamybos
portfelį įsigydami veikiančias AEI jėgaines ir / arba
vystomus projektus.

Kviečiame AEI jėgainių ar projektų valdytojus,
nepriklausomai nuo jų teisinės formos, išreikšti
susidomėjimą ir ketinimus dėl turimų valdymo teisių į
tokius objektus pardavimo „Ignitis grupės“ įmonėms.

Pagrindiniai reikalavimai, kuriuos
keliame įsigyti siūlomiems
projektams:

1. Įsigijimo objektas – siekiame įsigyti:
veikiančių ir / arba vystomų vėjo, saulės
elektrinių ar jų parkų, taip pat biokuro, biodujų
ar kitų atsinaujinančios energetikos šaltinių
jėgaines valdančių asmenų (i) akcijų paketus
arba (ii) daiktines teises;
2. Vietovė: Europos ekonominė erdvė
(koncentruojantis į Baltijos ir Skandinavijos
regionų valstybes bei Lenkiją);
3. Pageidautina minimali veikiančio ir / arba
vystomo projekto galia Lietuvoje turėtų būti
ne mažesnė nei 6 MW, kitose valstybėse – ne
mažesnė nei 20 MW.

Į kvietimą atsiliepiančių AEI sektoriaus rinkos dalyvių prašome laisva forma
pateikti šią informaciją apie veikianti ir / ar vystomą projektą*:
1. Instaliuota ir / arba numatoma instaliuoti galia (MW) to projekto, dėl kurio dalyvis teikia atsiliepimą į
kvietimą;
2. Akcijų dalis, kurią parduoti pageidauja asmuo, valdantis projektą (jeigu atsiliepiant į kvietimą išreiškiamas
susidomėjimas parduoti akcijas ar jų dalį);
3. Elektrinių skaičius, kurį pageidaujama parduoti (jeigu atsiliepiant į kvietimą išreiškiamas susidomėjimas
parduoti daiktines teises);
4. Projekto vieta;

5. Technines charakteristikas ir išdirbius identifikuojanti informacija (elektrinių skaičius, gamintojo
pavadinimas, turbinos charakteristikos, faktiniai ir / arba prognozuojami išdirbiai bei kita dalyvio nuomone svarbi
informacija); faktinės ir / arba prognozuojamos veiklos pradžia;
6. Kita svarbi informacija.

* Dalyviai gali pateikti informaciją ir apie kelis projektus iš karto. Nurodyta prašomos pateikti informacijos apimtis yra laikoma minimalia.
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Susidomėjusius kvietimu
dalyvius kviečiame
išreikšti susidomėjimą ir
ketinimus parduoti
valdomus vėjo ir saulės
elektrinių parkus, biokuro,
biodujų bei kitų
atsinaujinančių energetikos
šaltinių jėgaines.

Kontaktai
El. paštas: renewables@ignitis.lt
Adresas: Žvejų g. 14, 09310 Vilnius
www.ignitisgrupe.lt

Konfidencialumas
„Ignitis grupė“ įsipareigoja užtikrinti dalyvių pateiktos
informacijos (įskaitant ketinimo pareiškimo faktą)
konfidencialumą ir neatskleidimą kitiems atitinkamose rinkose
veikiantiems asmenims.

DĖMESIO! Tai neįpareigojantis kreipimasis į visus asmenis (nepriklausomai nuo jų formos) išreikšti susidomėjimą parduoti valdomus veikiančius ir / ar vystomus projektus.
Šis kreipimasis nėra viešoji oferta ir nei viena jo nuostata neturi būti aiškinama kaip sukurianti įpareigojančius santykius dėl įsigijimų „Ignitis grupei“ ir bet kuriam dalyviui,
kuris atsiliepdamas į kvietimą išreiškė susidomėjimą parduoti valdomą veikiantį ir / arba vystomą projektą, arba sukurianti pareigą sudaryti bet kokį sandorį ateityje.

Dėkojame už Jūsų
dėmesį!

