Η Nur Energie συµµετέχει στη βιοµηχανική πρωτοβουλία Desertec
Λονδίνο, 13 Απριλίου 2010/PRNewswire/ -Η συνεργασία τονίζει την ανάπτυξη και την εξειδίκευση της Nur Energie
Η Nur Energie, µία εταιρεία ανάπτυξης ηλιακών συστηµάτων µε δραστηριότητες στη Γαλλία,
την Ιταλία, την Ελλάδα και την Τυνησία, συµµετέχει στην πρωτοβουλία Desertec Industrial
Initiative (Dii) ως εταίρος. Ο Kevin Sara, διεύθυνων σύµβουλος της Nur Energie CEO
σχολιάζει: "Η στρατηγική της Nur Energie's είναι να οικοδοµεί τοπικές συνεργασίες στις αγορές
όπου δραστηριοποιούµαστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστεί µία σηµαντική εξαγωγική αγορά
για ανανεώσιµη ενέργεια στο µέλλον, και η Dii θα είναι ένας εταίρος-κλειδί στη δηµιουργία του
πλαισίου συνθηκών για προγράµµατα εξαγωγών ανανεώσιµης ενέργειας από τη Βόρειο Αφρική
στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Η Nur Energie βρίσκεται ήδη στα προηγµένα στάδια ανάπτυξης ενός σχεδίου συγκέντρωση
ηλιακής ενέργειας (Concentrating Solar Power-CSP) στην Ελλάδα, καθώς επίσης και στο
σχέδιο του µεγαλύτερου συστήµατος φωτοβολταϊκών ενσωµατωµένων στο κτίριο (BIPV) στις
στέγες στο λιµάνι της Μασσαλίας.
Η Nur Energie είναι µία εταιρεία ανάπτυξης αυτόνοµων ηλιακών προγραµµάτων, µε τη χρήση
τεχνολογιών PV, CSP και Concentrating PV (CPV) σε προγράµµατα στην Ελλάδα, Γαλλία,
Ιταλία και Τυνησία.
Ο Dr. Till Stenzel, διαχειριστικός διευθυντής της Nur Energie, προσθέτει: «Τα τελευταία δύο
χρόνια εξετάζαµε τις εµπορικές δυνατότητες σχεδίων εξαγωγής ηλιακής ενέργειας από τη
Βόρεια Αφρική στην Ευρώπη και πιστεύουµε ακράδαντα ότι αποτελούν µία εµπορικά βιώσιµη
εναλλακτική για ένα µέλλον µε περισσότερη πράσινη ενέργεια, όπου θα εξαρτώµεθα λιγότερο
από τα ορυκτά καύσιµα, καθώς επίσης και για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και τις
δυνατότητες οικονοµικής ανάπτυξης στην περιοχή του Μαγκρέµπ. Ανυποµονούµε να
συνεργαστούµε την Dii για την ανάπτυξη των πρώτων προγραµµάτων το συντοµότερο δυνατό».
Ως εταίρος της Desertec (www.dii-eumena.com), η Nur Energie θα επικεντρωθεί στο να
παράσχει την τεχνογνωσία και την εµπειρία της στα προγράµµατα ανάπτυξης ηλιακής ενέργειας
στην περιοχή του Μαγκρέµπ.

Πληροφορίες για την Nur Energie

Η Nur Energie είναι µία παµµεσογειακή εταιρεία ηλιακής ανάπτυξης, η οποία
δραστηριοποιείται στις πιο ελκυστικές αγορές της Μεσογείου. Στόχος της εταιρείας είναι να
αναπτύξει το πρώτο πρόγραµµα ηλιακών εξαγωγών από τη Βόρεια Αφρική στην Ευρώπη,
συµπεριλαµβανοµένου και ενός εµπορικού καλωδίου HVDC δια µέσου της Μεσογείου.
http://www.nurenergie.com
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