Basın Bülteni

RWE, Peker Grup ile Sümer Hes’in 2013 yılı
üretiminin satışı konusunda anlaştı
RWE ve Peker Grup, düzenlenen imza töreni ile elektrik alımsatım anlaşması gerçekleştirdi.
Bu anlaşma kapsamında Peker Grup, hidroelektrik santraline
ait bir yıllık üretimin tamamını RWE’e satacak.
İstanbul, 18 Şubat 2013
Avrupa’nın önde gelen elektrik ve gaz şirketlerinden Alman enerji şirketi RWE ile Türkiye
genelinde yaklaşık 40 yıldır özellikle inşaat alanında birçok başarılı projeye imza atan Peker
Grup bünyesinde faaliyet gösteren Peker Enerji, Peker Enerji’nin ilk enerji yatırımı olan 22
MW kapasiteli SÜMER hidroelektrik santraline ait 2013 yılındaki üretim kapasitesinin satışına
dair bir anlaşma imzaladı. Böylece yıllık 60 GWh üretim beklenen Sümer Hes’in tüm üretimi
son tüketiciye tedarik edilmek üzere RWE tarafından satın alındı.
Ankara’da gerçekleşen imza töreninde Peker Grup ve RWE yöneticileri biraraya geldi.
İmza törenine katılan RWE Turkey Holding CEO’su Dr. Andreas Radmacher, bu tarz
anlaşmaların enerji sektöründeki gelişimin ve uluslararası iş stratejilerinin önemli bir parçası
olduğunu vurguladı. Peker Enerji ile yapılan işbirliğinden büyük mutluluk duyduklarını belirten
Dr. Radmacher, “RWE olarak, enerji sektöründe Avrupa’da edindiğimiz deneyimi Türkiye’yle
paylaşmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Yapmış olduğumuz anlaşma da
bunun en önemli göstergelerinden biri. İş ortağımız istikrarlı fiyat sayesinde ticari riskini
bertaraf ederken biz de yeni bir santral kurulumu ve işletmesi konusunda çaba sarf etmemiş
oluyoruz. Her iki taraf da uzmanlık alanlarında etkin oluyor. Ayrıca bu işbirliği, RWE olarak
mevcut enerji tedarik portföyümüzü çeşitlendirme ve pazar payımızı artırma çalışmalarımız
doğrultusunda perakende satış faaliyetlerimizin büyümesinde atılmış önemli bir adımdır.”
dedi.
Peker Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Peker ise enerji piyasasına ve Türkiye
ekonomisine katkı sağlayacak bir anlaşmaya imza attıklarını belirtti. Peker,” Bu anlaşmanın
sektördeki tüm şirketlere örnek olmasını diliyorum. Bu tarz olumlu işbirlikleri sayesinde enerji
piyasasını gelişimine katkı sağlayarak hep birlikte doğru yolda ilerlemeye devam ediyoruz.”
dedi.
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RWE AG Hakkında
RWE, Avrupa’nın önde gelen beş elektrik ve gaz şirketlerinden biridir. Şirket elektrik ve gaz üretimi, ticareti, iletimi
ve satış alanlarında faaliyet göstermektedir. 72 binin üzerinde çalışanı ile şirket, Avrupa’da 17 milyonun üzerinde
müşterisine elektrik ve yaklaşık 8 milyon müşterisine gaz temin etmektedir. RWE, 2011 yılında 52.7 milyar Euro
konsolide gelir elde etmiştir. RWE, enerji üreticileri arasında Almanya’da birinci, Hollanda ve İngiltere’de üçüncü
sırada yer almaktadır. Şirket, Orta ve Güneydoğu Avrupa’daki konumunu sürekli olarak geliştirmektedir.
Yenilenebilir enerji bu alanda önemli rol oynamaktadır.
www.rwe.com.tr

Peker Grup Hakkında
PEKER Grup, ana firması olan PEKER İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin kurulduğu 1974 yılından beri Türkiye’de
inşaat, enerji, gayrimenkul ve işletmecilik sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Peker Enerji, Peker Grup
bünyesinde üretimden son kullanıcıya kadar yüksek kalitede hizmet verme anlayışı ile kurulmuş, tamamı
yenilenebilir enerji kaynağı kullanan rüzgar ve hidroelektrik santrallerine yatırımlarını sürdürmekte olup, üretilen
enerjinin toptan satışını da gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda, Peker Grup Belenco markası ile ürettiği quartz
yüzeyler ile de tanınmaktadır.
www.pekerenerji.com.tr

