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Η ENEL GREEN POWER KAI H NOVARTIS ΗΡΘΑΝ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΗ
ΣΥΜΒAΣH ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100% ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
•

Η Enel Green Power και η φαρμακευτική εταιρία παγκοσμίου επιπέδου Novartis
υπέγραψαν μία δεκαετή Παν-ΕυρωπαϊκήΣυμφωνία παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας για
περίπου 78 MW ανανεώσιμης ενέργειας ξεκινώντας από τον Ιανουάριο 2022.

•

H ενέργεια θα παράγεται από το Αιολικό Πάρκο TICO, ισχύος 179.9 MW, που βρίσκεται
στην ισπανική επαρχία της Σαραγόσα, όπου η Εnel Green Power θα είναι ο «Πράσινος
Συνεργάτης» της Novartis, υποστηρίζοντας την εταιρία στο περιβαλλοντικά βιώσιμο ταξίδι
της.

Ρώμη, 2 Δεκεμβρίου 2020 - Η Enel Green Power, η θυγατρική εταιρία ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας του ομίλου Enel και η Novartis, η παγκόσμια εταιρία φαρμάκων, υπέγραψαν 10ετή,
100% ανανεώσιμη Συμφωνία Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Virtual Power Purchase
Agreementt, VPPA) για 78 MW ανανεώσιμης ενέργειας. Αυτή η Παν-Eυρωπαϊκή VPPA θα
ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022 και θα βοηθήσει τη Novartis να επιτύχει τους στόχους της για
100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στις Ευρωπαϊκές της
δραστηριότητες έως το 2025.
Η ενέργεια μέσω αυτού του VPPA θα παραχθεί από το αιολικό πάρκο TICO 179,9 MW, που
βρίσκεται στην Ισπανική επαρχία Σαραγόσα, το οποίο θα λειτουργήσει στις αρχές του 2022.
Μέσω της συμφωνίας, η ανανεώσιμη ενέργεια που παρέχεται στη Novartis θα αποφύγει τις
ετήσιες εκπομπές περίπου 96.400 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα.
«Η Novartis είναι κορυφαία εταιρεία σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας. Ως Enel Green
Power, είμαστε πολύ περήφανοι να είμαστε στρατηγικοί εταίροι και «Πράσινος Παράγοντας»
(Green Enabler) μέρος ενός σημαντικού ορόσημου στο ταξίδι τους να είναι ουδέτεροι ως προς
τον άνθρακα σε όλες τις λειτουργίες και την αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας», δήλωσε ο
Javier Vaquerizo, Επικεφαλής του Παγκόσμιου Εμπορικού Γραφείου της Enel Green Power.
«Με αυτήν τη συμφωνία, η Novartis παρουσιάζει τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν
οι πανευρωπαϊκές VPPA σε εταιρείες που έχουν δεσμευτεί να καταπολεμήσουν την κλιματική
αλλαγή στην ήπειρο».
«Στη Novartis, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα συμφωνεί με τον σκοπό μας να επανασχεδιάσουμε
τα φάρμακα για να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε τη ζωή των ανθρώπων», δήλωσε ο Montse
Montaner, Διευθύνων Σύμβουλος Βιωσιμότητας της Novartis. «Η ενεργειακή απόδοση και οι
λύσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της στρατηγικής μας για τη
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μείωση των εκπομπών ρύπων. Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με την Enel Green
Power και άλλους συνεργάτες με κοινές ιδέες στο ταξίδι μας για την περιβαλλοντική
βιωσιμότητα.»
Αυτή η συμφωνία είναι μέρος της δέσμευσης της Novartis για περιβαλλοντική βιωσιμότητα
βοηθώντας να καταστήσει την εταιρεία ενεργειακή και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Η
εταιρεία στοχεύει στην προώθηση της βιωσιμότητας μέσω των δραστηριοτήτων της, καθώς και
εκείνων των προμηθευτών της, και έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεών της στο κλίμα, τα απορρίμματα και το νερό. Η Novartis δεσμεύεται να χρησιμοποιεί
αποτελεσματικά τους πόρους και να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG), οι
οποίες επηρεάζουν το κλίμα.

Η Enel Green Power, του Ομίλου Enel, έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
ολόκληρο τον κόσμο, με παρουσία στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ασία, στην Αφρική και στην Ωκεανία. Η Enel Green Power
θεωρείται πρωτοπόρος στον τομέα της πράσινης ενέργειας με διαχειριζόμενη χωρητικότητα περίπου 46,4 GW με ένα μείγμα
παραγωγής που περιλαμβάνει αιολική, ηλιακή, γεωθερμική και υδροηλεκτρική ενέργεια, και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της
ενσωμάτωσης καινοτόμων τεχνολογιών σε ανανεώσιμους σταθμούς παραγωγής ενέργειας.
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