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Dane szczegółowe:
The management board of Photon Energy N.V. announces its new global strategy with the intention to
focus on investments and services in multiple sweet spots in the value chain.
The phase-out of support schemes of PV, retroactive measure against investors and the advent of the
Solar Age with competitive solar energy have turned the industry heads-down. Therefore, the time is
ripe for a fundamental review and re-think of the Company's strategy in order to position Photon
Energy N.V. as the leading Experts for the Solar Age globally and create even higher value for all
Company's shareholders.
After having ridden the rollercoaster of the European PV industry for the past six years Photon
Energy's management translated several key experiences and insights into its new strategy:
-No more bets on any support schemes for PV electricity
-PV plants are no longer merely financial assets but will be mostly built to cover on-site consumption
-Customers require sophisticated energy solutions with a PV system being ideally the main supply
source
-Financing is by far the largest bottleneck for the global roll-out of PV - the solutions are standarised
financing solutions similar to mortgages or car leasing
-Operations & maintenance including performance guarantees in combination with insurance solutions
are the key to standarised financing
-Diversification along the value chain and by geography are crucial for risk mitigation
-Sustainable shareholder value is only created by activities generating recurring revenue streams.
The goal of the new strategy is to generate recurring revenue streams while maximizing customer
value. Photon Energy's revised focus is now on Customised Energy Solutions, Decentralised Energy
Production, Standarised Financing, Operations and Maintenance and Asset Management.
A detailed presentation with the Company's new strategy has been published as an attachment to the
report and can be downloaded on the Company's website: www.photonenergy.com.
Legal basis: § 3 point 1. of the Appendix 3 to Resolutions of the Alternative Trading System "Current
and Periodical Information in the Alternative Trading System".
-------------------------------------------------------------------------------------------------Zarząd Photon Energy N.V. informuje o nowej globalnej strategii Spółki, z zamiarem koncentracji na
inwestycjach i usługach w sweet spot w łańcuchu wartości.

Wycofywanie systemów wsparcia dla sektora fotowoltaicznego, zastosowanie środków o działaniu
wstecznym wymierzonych wobec inwestorów, a także nadejście słonecznej dekady z konkurencyjną
energią słoneczną wywróciły przemysł fotowoltaiczny do góry nogami. W związku z tym nadszedł czas
na gruntowny przegląd i ponowne przeanalizowanie strategii Spółki w celu zapewnienia Photon Energy
N.V. czołowej pozycji wśród ekspertów Słonecznej Dekady na świecie oraz wykreowania jeszcze
większej wartość dla wszystkich akcjonariuszy Spółki.
Po ostrej jeździe jak na rollercoasterze w europejskim przemyśle fotowoltaicznym przez ostatnich
sześć lat, Zarząd Photon Energy N.V. zidentyfikował kilka kluczowych doświadczeń i inspiracji do
stworzenia nowej strategii:
-Brak opierania się na jakichkolwiek systemach wsparcia dla energii z systemów fotowoltaicznych
-Instalacje fotowoltaiczne to już nie tylko aktywa finansowe, ale przede wszystkim pokrycie
miejscowego zużycia energii
-Klienci wymagają od systemów fotowoltaicznych zaawansowanych rozwiązań energetycznych
będących jednocześnie głównym źródłem zasilania
-Finansowanie to obecnie największe "wąskie gardło" dla globalnego rozprzestrzeniania się rozwiązań
fotowoltaicznych - odpowiedzią są standaryzowane usługi finansowe podobne do tych stosowanych w
kredytach hipotecznych i leasingu samochodów
-Obsługa i konserwacja, w tym gwarancja dobrego wykonania w połączeniu z ubezpieczeniem są
kluczem do standaryzacji finansowania
-Dywersyfikacja w łańcuchu wartości i dywersyfikacja geograficzna są niezbędne dla zmniejszenia
ryzyka
-Zrównoważona wartość dla akcjonariuszy jest wynikiem działań generujących regularne strumienie
przychodów.
Założeniem nowej strategii jest generowanie regularnych strumieni przychodów przy jednoczesnej
maksymalizacji wartości dla klienta. W ramach nowej strategiii, Photon Energy skupiać się bedzie na
oferowaniu indywidualnych rozwiązaniach energetycznych, decentralizacji produkcji energii,
standaryzowanym finansowaniu, eksploatacji i konserwacji oraz zarządzaniu aktywami.
Szczegółowa prezentacja z nową strategią spółki została opublikowana jako załącznik do niniejszego
raportu, a także na stronie internetowej Spółki: www.photonenergy.com do pobrania w formie pdf.
Podstawa prawna: §3 ust. 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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