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The Parliament of the Czech Republic passes Bill extending the Solar Levy /
Parlament Republiki Czeskiej uchwalił ustawę rozszerzającą podatek solarny

Dane szczegółowe:
On 16 August 2013 the Parliament of the Czech Republic passed a Bill limiting the support for
Renewable Energy starting 1 January 2014 and simultaneously - in yet another retroactive measure extending the Solar Levy for the remainder of the applicable Feed-in-Tariff period for PV plants
connected in 2010 (ca. 1,400 MWp affected) at the level of 10% of revenues. The Czech Republic had
retroactively introduced the Solar Levy at the level of 26% of revenues for PV plants connected in
2009 and 2010 (ca. 1,800 MWp affected) for the years 2011-13 in late 2010. Before becoming Law
this Bill will need to be approved by the Senate and signed by the Czech president.
Based on the current Bill the Company would have to write down the value of 14.2 MWp of PV plants
in the Czech Republic in the portfolio of its fully-owned subsidiary Photon Energy Investments by
approximately EUR 5.25 million. Based on energy production performance in 2011 and 2012, the
lower Solar Levy would lead to an additional pre-tax cash flow of approximately EUR 1.25 million
annually.
“Not adjusting returns, but raping investors and trying to get away with it has again been the driver
behind this decision. After stealing some EUR 650 million from investors over the past three years, for
additional revenues of some EUR 70 million annually the Czech Republic has again chosen to remain
among the world's Banana Republics, as equally confirmed by numerous international transparency
and corruption rankings. The most tragic part of this whole saga is that the European Commission is
looking the other way while bona fide investors in renewable energy assets are getting robbed in
broad daylight", concluded Georg Hotar, CEO of Photon Energy NV.
The management board of Photon Energy NV is working with industry representatives in the Czech
Republic to convince members of the senate to strike the Bill down. In case of its adoption the
management board of the Company is intent on protecting its rights and the value of its investment
via international arbitration in cooperation with numerous other international investors.
In response to the 26% Solar Levy introduced in 2010, two groups of international investors have
initiated international arbitration against the Czech Republic based on the Energy Charter Treaty and
Bilateral Investment Treaties between their home countries and the Czech Republic. In a comic twist
of fate, the special advisor for international arbitrations to the Czech Ministry of Finance, Mr. Radek
Šnábl, has been dismissed together with his team of three specialist lawyers on the same day said Bill
passed parliament. Judging by comments made by Šnábl after his dismissal, the level of the Solar
Levy going forward had been closely coordinated with the Prime Minister and calibrated so as to be
supposedly defendable in international arbitration proceedings.
Given the volume of Renewable Energy sources which have been connected in the Czech Republic
since 2006, the motives for limiting the support of new capacities are understandable. What is entirely
unacceptable is that after the unprecedented retroactive introduction of the 26% Solar Levy in 2010,
which had a devastating effect on project returns and capital structures, the Czech Republic did it
again despite assurances that the original 3-year levy had been “sufficient to bring ex-post project
returns in line with the Law's original intention". This Bill comes after a dirty 3-year campaign by the
highest representatives of the state against domestic and international investors in PV plants, who had

invested around EUR 6 billion into some 2,000 MWp of installed PV capacity in good faith and with
legitimate expectations based on a valid law.
Legal basis: § 3 ust. 1 point no.1 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System".
------------------------------------------------------------------------------------------------W dniu 16 sierpnia 2013 r. czeski parlament uchwalił ustawę organiczającą wsparcie dla odnawialnych
źródeł energii obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r., a jednocześnie - w jeszcze innym wymiarze
retroaktywnym - rozszerzając podatek solarny tam, gdzie było to jeszcze możliwe, na pozostałą część
okresu obowiązywania taryfy FiT dla PV elektrowni podłączonych w 2010 r. (będące pod wpływem
około 1.400 MWp) na poziomie 10% przychodów. Republika Czeska wprowadziła podatek solarny
działający wstecznie na poziomie 26% przychodów dla PV elektrowni podłączonych w latach 2009 i
2010 (będących pod wpływem około 1.800 MWp) na lata 2011-2013 pod koniec roku 2010. Zanim
jednak ustawa ta stanie sie obowiązującym prawem, będzie ona musiała zostać zaakceptowana przez
Senat i podpisana przez czeskiego prezydenta.
Na podstawie obecnej ustawy Spółka musiałaby odpisać wartość 14,2 MWp PV elektrowni z czeskiego
portfela w posiadaniu swojej 100% spółki córki Photon Energy Investments o około 5,25 mln euro. Na
podstawie wydajności produckji energii w latach 2011 i 2012, niższy podatek solarny mógłby
doprowadzić do dodatkowego przepływu środków pieniężnych wykazanych w kwotach brutto czyli
przed odliczeniem podatku w wysokości około 1,25 milionów euro rocznie.
"Nie chęć dostosowania zysków, lecz oszukania inwestorów bez ponoszenia konsekwencji po raz
kolejny okazała się być motorem do podjęcia takiej decyzji. Po obrabowaniu inwestorów na kwotę w
wysokości 650 mln euro ponad 3 lata temu, aby uzyskać dodatkowe 70 mln euro rocznie, Czechy
wpisują się pomiędzy światowe republiki bananowe, co potwierdziły liczne międzynarodowe rankingi
przejrzystości oraz korupcji. Najbardziej tragiczną częścią całej historii jest fakt, iż Komisja Europejska
patrzy w przeciwnym kierunku, podczas gdy inwestujący w dobrej wierze w aktywa energii
odnawialnej inwestorzy są okradani w biały dzień" podsumował Georg Hotar, CEO spółki Photon
Energy N.V.
Zarząd spółki Photon Energy współpracuje obecnie z przedstawicielami branży w Republice Czeskiej w
celu przekonania członków Senatu do zniesienia ustawy. W przypadku jej akceptacji, zarząd Spółki
zamierza bronić swoich praw oraz wartości swojej inwestycji poprzez międzynarodowy arbitraż we
współpracy z innymi licznymi międzynarodowymi inwestorami.
W odpowiedzi na 26-procentowy podatek słoneczny wprowadzony w 2010r., dwie grupy inwestorów
międzynarodowych zainicjowały międzynarodwy arbitraż przeciwko Republice Czeskiej na podstawie
Traktatu Karty Energetycznej oraz dwustronnych umów inwestycyjnych między swoimi krajami
ojczystymi a Republiką Czeską. Komicznym zrządzeniem losu, doradca specjalny ds. arbitrażów
międzynarodowych czeskiego ministra finansów, Radek Šnábl, został zdymisjonowany razem z
zespołem swoich trzech wyspecjalizowanych prawników tego samego dnia kiedy to ustawa została
przeforsowana w parlamencie.
Sądząc po wypowiedziach Šnábl po jego dymisji, poziom przyszłego podatku słonecznego został
opracowany i dostosowanym w ściśłej współpracy z premierem tak, aby być w stanie obronić go
później w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych.
Biorąc pod uwagę ilość energii ze źródeł odnawialnych, która została podłączona w Czechach od 2006
roku, powody dla ograniczenia wsparcia dla nowych mocy są zrozumiałe. Jednakże całkowicie nie do
przyjęcia jest fakt, iż po bezprecedensowym wprowadzeniu retroaktywnego 26-procentowego podatku
słonecznego w 2010 roku, co miało druzgocący wpływ na zwrot z projektów, a także strukturę
kapitału, rząd Republiki Czeskiej zrobił to ponownie, mimo zapewnień, iż pierwotna 3-letnia opłata
była "wystarczająca do osiągnięcia zwrotu ex-post z projektów zgodnie z pierwotnym założeniem
prawa (ustawy)". Ustawa nadchodzi po brudnej 3-latniej kampani najwyższych przedstawicieli
Państwa wobec krajowych i zagranicznych inwestorów inwestujących w PV elektrownie, którzy
zainwestowali około 6 mld euro w około 2.000 MWp zainstalowanej mocy PV w dobrej wierze i

opartych na uzasadnionych oczekiwaniach obowiązującego prawa.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".
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