WIATR
Od pomysłu – przez realizację – do eksploatacji.
Energia wiatrowa z ﬁrmą wpd.

DOŚWIADCZONY
S
PARTNER
W REALIZACJI PARKÓW
WIATROWYCH
Od 1996 roku wpd realizuje projekty służące do wytwarzania energii odnawialnych,
koncentrując się przede wszystkim na energii wiatrowej. Firma wpd wybudowała
dotychczas 1400 turbin, o mocy znamionowej 2,2 GW, co daje możliwość zasilenia
energią elektryczną ponad 1.800.000 gospodarstw domowych, bez szkodliwej
emisji i obciążania środowiska naturalnego. 670 zaangażowanych pracowników
w 20 krajach troszczy się o rozwój energetyki wiatrowej.

1996

rok założenia

Poznań

1.400 turbin wiatrowych
2,2 GW zrealizowanych projektów
670 pracowników na całym świecie
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NASZE DOŚWIADCZENIE,
S
PAŃSTWA
N
ATUTEM

wpd koncentruje się na wszystkich fazach
projektów, od wczesnego rozwoju, poprzez
pozyskanie finansowania i budowę, aż do
eksploatacji. Jesteśmy w pełni samodzielnym operatorem parków wiatrowych m.in.
w Niemczech, Francji i Chorwacji.
wpd Polska sp. z o. o. jest deweloperem
rozwĳającym projekty w pełnym zakresie, z
zastosowaniem najwyższych standardów na
wszystkich etapach rozwoju projektu. wpd
poszerza obecnie swoją działalność na rynku
polskim.
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ZA NASZYMI SŁOWAMI
IDA
Ą CZYNY: PAŃSTWA
N
WSPÓŁPRACA Z wpd
Współpraca z właścicielami gruntów
Właściciele gruntów czerpią korzyści ze

wpd współpracuje z właścicielami działek przy

współpracy z wpd w różnorodny sposób:

tworzeniu farm wiatrowych tak, aby wszyscy

nasza kooperacja trwa przez cały czas trwania

uczestnicy znajdowali się w wygranej sytuacji.

projektu: od pierwszego kontaktu podczas

Właściciele nieruchomości udostępniają grunt

negocjacji dzierżawy, aż do zakończenia eks-

pod dzierżawę, na którym zostanie zainstalowa-

ploatacji parku i demontażu turbin. Jesteśmy

na turbina wiatrowa. Otrzymują oni regularne

firmą, która sama realizuje i eksploatuje farmy

dochody bez ponoszenia kosztów.

wiatrowe.

W trakcie negocjacji omawiane zostają wszyst-

Nasza długoletnia współpraca z dostawcami i

kie warunki współpracy. Na przykład, że po

producentami turbin, instytucjami finansowymi

wygaśnięciu umowy demontujemy turbiny i

oraz ubezpieczeniowymi zapewnia sprawną i

przywracamy grunt do możliwie najbliżej jego

niezawodną realizację projektów.

pierwotnego stanu lub umowa jest renegocjo-

Rolnicy rozumieją znaczenie i korzyści płynące

wana i turbiny zostaną zastąpione nowym

ze zróżnicowania ich działalności. Wiedzą, że

osprzętem. Zależy nam na stałym, osobistym

aby zapłacić rachunki, nieustannie należy szukać

kontakcie z właścicielami gruntów pod nasze

nowych, niezależnych źródeł dochodu. Płatności

elektrownie. Jesteśmy otwarci na ich potrzeby

płynące z dzierżawy gruntów, na których

jak i pomysły na każdym etapie inwestycji.

zostaną zainstalowane turbiny wiatrowe, mogą
zapewnić stabilne uzupełnienie domowego
portfela.
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DODATKOWE S
ŚRODKI FINANSOWE DLA BUDŻETU
Z
GMINY
Współpraca z gminami
wpd rozumie potrzeby i cele lokalnej społeczności, która
pragnie uczestniczyć w projektach związanych
z energetyką odnawialną. Firma wpd dzięki swojej wieloletniej obecności w branży oraz ilości zrealizowanych
inwestycji posiada doświadczenie we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań tak, aby realizować cele i dążenia
gmin partnerskich przy jednoczesnym zachowaniu
pewnego i rentownego modelu biznesowego. Wyjątkowo
poważnie, jako naszą odpowiedzialność traktujemy
ochronę mieszkańców poprzez zachowanie wszystkich
przepisów i standardów. W wielu przypadkach dobrowolnie powiększamy odstępy tak, aby nie burzyć spokoju
i zapewnić jak największe zadowolenie mieszkańców.

Firma wpd zainstalowała dotychczas ponad 1.400 turbin
na całym świecie, przyczyniając się tym samym do
powstania obopólnych korzyści u swoich partnerów.
wpd posiada wieloletnie doświadczenie w rozwoju
projektów, co przekłada się na ułatwiony dostęp do turbin
najlepszych producentów. Z wieloma renomowanymi
instytucjami finansowymi wypracowana została
efektywna koncepcja finansowania, umożliwiająca stały
dopływ kapitału.
Firma wpd jest solidnym, godnym zaufania partnerem,
który jest zainteresowany współpracą z gminami,
chcącymi uczestniczyć w rozwoju energetyki wiatrowej.
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NA NAS MOŻNA
Z
LICZYĆ
C
Silny partner w realizacji
Wybudowane przez nas dotychczas 1400 turbin jasno pokazuje, że
jesteśmy profesjonalistami. Jeśli zaczynamy jakiś projekt, to go również
sami realizujemy. Dzięki naszym dobrym kontaktom z producentami,
dostawcami, bankami i ubezpieczycielami jak również dzięki naszym
doświadczeniom zawsze realizujemy nasze projekty solidnie i niezawodnie.

Silny partner w ﬁnansowaniu
Z wieloma instytucjami finansowymi utrzymujemy długoletnie, oparte
na stabilnych relacjach kontakty. Solidne podstawy w postaci wkładu
własnego oraz wspomniane kontakty przynoszą efekty w postaci
gotowości do bezpośredniego finansowania naszych projektów farm wiatrowych.
Od wielu lat jesteśmy poddawani ocenie ratingowej przez agencję Euler
Hermes. Otrzymywane oceny A są tylko potwierdzeniem naszej bardzo
dobrej i stabilnej sytuacji finansowej.

Wysokie tempo realizacji projektów
Jako lider rynku wpd dysponuje doświadczeniem, kontaktami, ale przede
wszystkim przekonaniem i konieczną inicjatywą, aby jak najszybciej
zrealizować zaplanowany projekt. Ze względu na fakt, że mamy odpowiedni potencjał, aby opracować wiele etapów projektu równolegle nie
ma u nas niepotrzebnie długich okresów oczekiwania, czy przestoju.

Wszystkie działania z jednej ręki
Nasi pracownicy są doświadczonymi ekspertami. W wpd wszystko
odbywa się pod jednym dachem zaczynając od planowania technicznego
zgodnego z normami ochrony środowiska, poprzez finansowanie,
kończąc na eksploatacji parków wiatrowych. Generalnie macie Państwo
jedną osobę kontaktową oraz ustalenia, na których można polegać.

Demontaż po zakończeniu eksploatacji
Jest dla nas oczywiste, że należy zagwarantować i zabezpieczyć gwarancjami bankowymi demontaż wysłużonej turbiny po zakończeniu jej
eksploatacji.
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LOGIKA I PRZEJRZYSTOŚĆ
SC
PROJEKTOWANIA
Czytelne planowanie
Planowanie dróg, powierzchni transportowych oraz samych turbin odbywa się w porozumieniu z gminami,
właścicielami i użytkownikami nieruchomości. Naszym celem jest wyłączenie możliwie najmniejszych
powierzchni użytków rolnych z produkcji rolnej. Właściciele działek obciążonych wybudowanymi tubinami
muszą wyrazić na to zgodę.

y kieGłówn
wiatru
runek

Legenda
Działka
Drogi dojazdowe i powierzchnie montażowe
Trasa kablowa
Strefa ochronna elektrowni wiatrowych
Promień wirnika
Fundament
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