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The Czech Senate voted to pass the Bill extending a 10% Solar Levy / Czeski
Senat przegłosował ustawę rozszerzającą 10-procentowy podatek solarny

Dane szczegółowe:
The Management Board of Photon Energy N.V. informs that on 13 September 2013 the Czech Senate
voted to pass a Bill extending the controversial Levy for the remainder of the applicable Feed-in-Tariff
period for PV plants connected in 2010 (about 1,400 MWp affected) at the level of 10% of revenues.
The Bill needs to be signed into Law by the Czech president within 14 days.
By not rejecting the Bill the Czech Senators failed to avoid hurting investors and to protect their
country against further impending lawsuits.
Based on the law Photon Energy will 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.
Following the extention of the Solar Levy 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.
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".
------------------------------------------------------------------------------------------------Zarząd spółki Photon Energy N.V. informuje, że w dniu 13 września 2013 r. czeski Senat przegłosował
ustawę rozszerzając kontrowersyjną opłatę na pozostałą część okresu obowiązywania taryfy FiT dla
elektrowni fotowoltaicznych podłączonych w 2010 r. (będących pod wpływem około 1400 MWp) na
poziomie 10% przychodów. Ustawa, aby stać się w pełni obowiązującym prawem, musi zostać
podpisana przez czeskiego prezydenta w ciągu 14 dni.
Nie odrzucając ustawy, czescy senatorowie zaszkodzili inwestorom i nie uchronili swojego kraju przed
kolejnymi nadchodzącymi procesami sądowymi.
Na podstawie ustawy Spółka będzie musiała 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 produkcji energii w latach 2011 i 2012, niższy podatek solarny doprowadziłby
do dodatkowego przepływu środków pieniężnych wykazanych w kwotach brutto czyli przed
odliczeniem podatku w wysokości około 1,25 milionów euro rocznie.

W związku z rozszerzeniem podatku solarnego 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.
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".

Plik Raportu:
Osoby reprezentujące spółkę
Georg Hotar, Director
Michael Gartner, Director

