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Detailed data:
The Management Board of Photon Energy NV announces that the Group launched its fully-owned
subsidiary Global Investment Protection AG (GIP) to provide effective protection tools to Renewable
Energy investors. Based in Switzerland, GIP provides investors with services ranging from strategy
formulation and structuring to implementation of the strongest possible investment protection in the
light of spreading governmental measures leading towards expropriation. After the launch of
European Solar Holdings (“ESH”) earlier this year, which aimed to cover both investment protection
and aggregation of PV assets into a listed YieldCo, it became clear that the topic of investment
protection is not only an urgent issue for PV or renewable investors, but it also affects many industries
globally. Therefore, management recognized the need to concentrate this activity into a specialized
unit, paving the way for the launch of GIP. ESH will continue implementing its asset aggregation
strategy with the aim of listing one EU-wide or several country-specific Solar YieldCos.
Global Investment Protection AG offers investors effective solutions to defend themselves against
destructive government measures, which are spreading fast across Europe, ranging from the forced
renationalisation of health care and pension systems in Slovakia and Poland to retroactive tax
measures by the Czech Republic, Spain, Bulgaria, Italy and other EU member countries against the
photovoltaic (PV) industry.
GIP's initial key markets are Italy, the Czech Republic and Bulgaria. In the long-term GIP intends to
provide its services to investors in any industry facing the danger of unreasonable governmental
measures leading towards expropriation. While starting out from the PV industry, GIP also intends to
work with investors from other industries also outside the EU in the future, as effective investment
protection is a fundamental question for all internationally active industrial, financial and private
investors in today’s volatile world. Excessive taxation and outright expropriation in natural resourcebased and licensed industries like banks, insurances, telecommunications and electricity utilities in
several EU member states exemplified by the case of Hungary prove that PV investors are not an
exception.
In 2010 Photon Energy experienced firsthand the implementation of devastating retroactive measures
by the Czech government, of which a 26% tax on PV plant revenues was only the tip of the iceberg.
“Given our experience we saw an urgent need to share our expertise in the legal defence against
government measures which clearly violate legitimate expectations of investors in our industry and
investment protection in general,“ explains Georg Hotar, CEO of Photon Energy NV and Managing
Director of Global Investment Protection AG (GIP). “With investment-destroying measures spreading
like cancer, we detect a growing unease among investors and project lenders globally. Something
needs to be done and we have developed concepts enabling investors to defend themselves
effectively, if they put the right structure in place ahead of time. The time to act is now and prudent
investors must react with the utmost urgency“, Hotar warns.
The recent wave of retroactive regulatory and tax measures against Renewable Energy investments
coincides with a massive effort by the EU Commission to dismantle investor protection in the EU. Until
now this has been guaranteed by Bilateral Investment Treaties (BITs) and the Energy Charter Treaty

(ECT). However, the writing is on the wall that the EU is hell-bent on allowing its member states to
hurt industrial, financial and private investors through unfair, inequitable and retroactive measures
with impunity. For more information please visit www.globalinvestmentprotection.com or contact
info@globalinvestmentprotection.com

Legal basis: § 3 point 1 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System -"Current
and Periodical Information in the Alternative Trading System".
Zarząd Photon Energy NV informuje, iż Grupa powołała do życia spółkę w 100% zależną od Emitenta,
pod nazwą Global Investment Protection AG (“GIP”), która oferuje ekeftywne narzędzia ochrony
inwestorów w branży energetki odnawialnej. Z siedzibą w Szwajcarii, GIP świadczy usługi obejmujące
formułowanie strategii oraz kształtowanie struktur korporacyjnych tak aby świadczyć możliwie
najlepszą ochronę inwestycji przed działaniami rządu, które mogłyby prowadzić do wywłaszczenia. Po
uruchomieniu European Solar Holdings (“ESH”) na początku tego roku, którego celem była ochrona
inwestycji drogą agregacji aktywów fotowoltaicznych w podmiocie notowanym na rynku giełdowym,
stało się dla nas jasne, że temat ochrony inwestycji jest nie tylko palącym problemem w naszej
branży ale dotyka wielu inwestorów w wielu innych dziedzinach na świecie. Dlatego Zarząd,
zauważając potrzebę skoncentrowania tego typu działalności w specjalnie wyspecjalizowanym do tego
podmiocie, utworzył GIP. ESH będzie kontynuował działania związane z agregacją aktywów aby
ostatecznie wejść na rynek giełdowy na jednym z rynków europejskich lub innym rynku właściwym dla
tego typu instrumentów zwanych słonecznymi „YieldCos” czyli spółkami generującymi stabilne
przepływy pieniężne.
GIP oferuje inwestorom efektywne narzędzia ochrony przed destrukcyjnymi działaniami rządów w
Europie, których przykładami mogą być re-nacjonalizacja służby zdrowia oraz systemu emerytalnego
na Słowacji i w Polsce a także retroaktywne podatki we Włoszech, Czechach, Bułgarii i innych krajach
Unii Europejskiej, skierowane przeciwko inwestorom w sektorze fotowoltaicznym.
GIP rozpoczął swoją działalność na rynkach we Włoszech, w Czechach w Hiszpani oraz w Bułgarii. W
długiej perspektywie zamierza jednak oferować swoje usługi wszystkim inwestorom, którzy stoją
przed ryzykiem nieuzasadnionych działań rządowych, prowadzących do wywłaszczenia, bez względu
na sektor w jakim działają. Po branży fotowoltaicznej, GIP zamierza oferować swoje usługi
inwestorom z innych branż oraz spoza Unii Europejskiej, mając na uwadze fakt, iż efektywna ochrona
inwestycji jest zagadnieniem fundamentalnym dla wszystkich inwestorów działających w skali
międzynarodowej, w branży przemysłowej, finansowej jak również dla inwestorów prywatnych, w
otaczającej nas, niezwykle niestabilnej rzeczywistości. Nadmierne opodatkowanie oraz bezprawne
wywłaszczenie w sektorach opartych na surowcach naturalnych oraz w branżach licencjonowanych
takich jak bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz energetyka w wielu krajach UE, których
przykładem mogą być Węgry pokazują, że inwestorzy PV nie są wyjątkiem.
W roku 2010, Photon Energy odczuł na własnej skórze dewastacyjne skutki retroakcyjnych działań
wprowadzonych przez rząd w Czechach, z których 26-procentowy podatek od przychodów był jedynie
wierzchołkiem góry lodowej. “Biorąc pod uwagę własne doświadczenie, zauważyliśmy pilną potrzebę
podzielenia się naszą wiedzą w zakresie prawnej ochrony inwestycji, przed działaniami rządowymi,
które w sposób ewidentny naruszają uzasadnione oczekiwana inwestorów w naszej branży oraz
ochronę inwestycji w sposób ogólny”, wyjaśnia Georg Hotar, CEO Photon Energy NV oraz Dyrektor
Zarządzający Global Investment Protection AG. “Zauważyliśmy rosnący niepokój wśród inwestorów
oraz kerdytodawców, na całym świecie, z którym należało coś zrobić i dlatego Photon Energy
opracował narzędzia pomagające inwestorom ochronę ich mienia w sposób efektywny, o ile wdrożą
oni odpowiednio wcześniej niezbędne mechanizmy ochrony. Nadeszedł czas działania i rozważni
inwestorzy powinni działać bez niezbędnej zwłoki”, ostrzega Hotar.

Ostatnia fala retroaktywnych kroków prawnych i podatkowych przeciwko inwestorm w sektorze
energetyki odnawialnej splata się z kolejnymi działaniami Komisji Europejskiej, która zamierza
rozmonotować ochronę inwestorów w UE. Aż do dnia dzisiejszego ochrona ta oparta była na
Bilateralnych Traktatach dot. Inwestycji oraz Traktacie dot. Umów Energetycznych. Jednakże, nowe
przepisy są w trakcie przygotowania i UE planuje dać swym członkom prawo do tego aby bezkarnie
krzywdzić inwestorów przemysłowych, finansowych oraz prywatnych poprzez nieuczciwe,
niesprawiedliwe i retroaktywne środki prawne.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.globalinvestmentprotection.com oraz pod adresem
info@globalinvestmentprotection.com

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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