
 

  

 
 

 

 

 

Horizon yn cynnal digwyddiad yn Llandudno ar gyfer 
busnesau sydd â diddordeb mewn gorsaf bŵer 
newydd yn Wylfa 
 

Yfory, bydd busnesau yng Nghymru yn cael cyfle i ddysgu mwy am y cynlluniau datblygu ar 
gyfer gorsaf bŵer newydd arfaethedig yn Wylfa ar Ynys Môn – a’r cyfleoedd a allai godi yn sgil y 
prosiect.  
 
Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn cynnal diwrnod cyfathrebu â chyflenwyr yn Llandudno gyda 
chyflwyniadau gan Alan Raymant, Prif Swyddog Gweithredol Horizon, Masaharu Hanyu, Prif Weithredwr 
Busnes Systemau Pŵer Niwclear Hitachi yn Ewrop, ac amrywiol siaradwyr eraill o Horizon, Hitachi a 
Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., (Hitachi-GE). 
 
Yn y prynhawn bydd Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn 
Llywodraeth Cymru, yn rhoi’r prif anerchiad.  
  
Dyma’r cyntaf o ddau ddiwrnod i gyflenwyr a gynhelir gan Horizon. Caiff yr ail ddigwyddiad ei gynnal yn 
Swydd Gaerloyw ar ddydd Iau 23 Mai.  Disgwylir y bydd pob digwyddiad yn denu rhyw 200 o 
gynrychiolwyr busnes, yn ogystal ag ystod o sefydliadau sy’n gysylltiedig â’r diwydiant, gan gynnwys y 
Rhaglen Ynys Ynni, y Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Niwclear, a’r Gymdeithas Ynni 
Niwclear.   
 
Dywedodd Alan Raymant: “Gall ein prosiectau roi hwb economaidd gwirioneddol, hirdymor i’r rhanbarth 
ac rydym yn falch iawn ein bod yn cynnal ein digwyddiad mawr cyntaf i gyflenwyr ers y pryniant, yma yng 
ngogledd Cymru.   Rwy’n edrych ymlaen at siarad â chynrychiolwyr busnesau lleol, a thrafod sut gallwn 
ni gydweithio dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf”.  
 
- DIWEDD - 

 
Nodiadau i olygyddion 
 
 Nid yw’r digwyddiad i gyflenwyr yn agored i’r cyfryngau, ond bydd cynrychiolwyr Horizon ar gael 

yn y lleoliadau ar gyfer cyfweliadau sydd wedi’u trefnu ymlaen llaw.  Cysylltwch â Richard 
Foxhall ar gyfer cyfweliadau yn y digwyddiad yn Llandudno, neu cysylltwch â Tristram Denton ar 
gyfer y digwyddiad yn Swydd Gaerloyw ar y rhifau isod. 
 

 Ffurfiwyd Pŵer Niwclear Horizon yn 2009 i ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear newydd yn y 
DU. Ym mis Tachwedd 2012, prynodd Hitachi Cyf o Japan y cwmni gan y cyn-cyd-berchnogion 
RWE npower ac E.ON UK. 
 

 Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd., (Hitachi-GE) yw darparwr technoleg ac arweinydd ‘tîm cyflenwi’ 
datblygiadau Horizon yn Wylfa ar Ynys Môn ac yn Oldbury-on-Severn yn Swydd Gaerloyw. 
Hitachi Cyf sy’n berchen ar 80.01% o Hitachi-GE ac mae GE yn berchen ar 19.99%. 
 

 Bydd datblygiadau Horizon yn Wylfa ac yn Oldbury yn cynrychioli buddsoddiadau gwerth 
biliynau o bunnoedd yn seilwaith y DU.  Rhagwelir y bydd y naill a'r llall yn creu hyd at 6000 o 
swyddi yn ystod cyfnod prysuraf y cam adeiladu, ac oddeutu 1000 yn ystod y cyfnod gweithredu. 

 
Cyswllt: 
Tristram Denton Tristram.denton@horizonnuclearpower.com ar 07585 966 747 
Richard Foxhall Richard.foxhall@horizonnuclearpower.com ar 07807 769 265


