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SHRNUTÍ 

CZK: Český překlad níže uvedeného shrnutí nebyl součástí schválení Prospektu AFM. V případě jakýchkoli možných rozdílů v popisu se použije shrnutí 
tohoto Prospektu v angličtině. 

ENG: The Czech translation of the summary below was not part of the Prospectus approval process by the AFM. In the event of any possible differences 
in the description, the summary of this Prospectus in English shall apply. 

Úvod a upozornění 

Toto shrnutí se musí vykládat jako úvod prospektu („Prospekt”), vyhotoveného v souvislosti s přijetím k registraci a obchodování se všemi 
zaknihovanými kmenovými akciemi třídy A tvořícími podíl na kapitálu veřejné společnosti s omezeným ručením Photon Energy N.V. (naamloze 
vennootschap), založené podle právního řádu Nizozemska dne 9. prosince 2010 a zapsané do obchodního rejstříku nizozemské obchodní komory (Kamer 
van Koophandel) pod číslem KvK 51447126 („Společnost”), o nominální hodnotě každé akcie 0,01 EUR („Akcie”), na regulovaném trhu (paralelním 
trhu) organizovaném Varšavskou burzou cenných papírů (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) („WSE”) a na regulovaném trhu 
(standardním trhu) organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. („PSE”) (WSE a PSE společně jako „Trhy“ a každá z nich samostatně jako „Trh“) 
(přijetí na WSE a a PSE společně jako „Přijetí“ a zvlášť jako „Přijetí“).  

Prospekt nepředstavuje nebo netvoří součást nabídky či výzvy ze strany či jménem Společnosti, žádného jejího akcionáře nebo zástupce Společnosti k 
nákupu cenných papírů nebo nabídky k prodeji nebo emisi či žádosti o nákup cenných papírů jakoukoli osobou v jakékoli jurisdikci. 

Místo výkonu činnosti Společnosti (statutaire zetel) je v nizozemském Amsterdamu a její sídlo je na adrese Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN 
Amsterdam, Nizozemsko. Telefonní číslo společnosti je +31 202 402 570. Identifikátor Společnosti jako právnické osoby (LEI) je 
315700YHFON9RJOPCK19. Akcie mají mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN) NL0010391108. 

Prospekt byl schválen jako prospekt obsahující jediný dokument pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 ze dne 14. června 
2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 
2003/71/ES („Nařízení o prospektu”), ze strany nizozemského orgánu pro finanční trhy (Stichting Autoriteit Financiële Markten, „AFM”), jako příslu
šného orgánu podle Nařízení o prospektu, dne 14. prosince 2020 („Den vydání Prospektu”). Sídlo orgánu AFM je na adrese Vijzelgracht 50, 1017 HS 
Amsterdam, Nizozemsko, a jeho telefonní číslo je +31 (0)20 797 2000. AFM pouze schvaluje tento Prospekt s tím, že splňuje standard úplnosti, 
srozumitelnosti a konzistence stanovený Nařízením o prospektu. Toto schválení by nemělo být považováno potvrzení o kvalitě Akcií, ani Společnosti ani 
Akcií, které jsou předmětem tohoto Prospektu. Investoři by měli sami zhodnotit vhodnost investování do Akcií 

Rozhodnutí investovat do Akcií by mělo být založeno na tom, že investor nezváží jen shrnutí, ale Prospekt jako celek. Investor může přijít o veškerý 
investovaný kapitál nebo o jeho část. V případě, že je u soudu vznesen nárok týkající se údajů uvedených nebo odkazovaných v Prospektu, může být 
žalujícímu investorovi podle vnitrostátních právních předpisů členského státu uložena povinnost uhradit náklady na překlad Prospektu před zahájením 
soudního řízení. Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které shrnutí včetně jeho překladu předložily, avšak pouze pokud je shrnutí 
zavádějící, nepřesné nebo vykazuje nesoulad při porovnání s jinými částmi Prospektu nebo pokud při porovnání s jinými částmi Prospektu neuvádí hlavní 
údaje, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do Akcií investovat. 

Základní informace o Společnosti 

Kdo je emitentem Akcií? 

Sídlo a právní forma  

Společnost je veřejná společnost s ručením omezeným (naamloze vennootschap), která je založena a působí podle právního řádu Nizozemska a má sídlo 
v Nizozemsku. Sídlo Společnosti (statutaire zetel) je v nizozemském Amsterdamu. Identifikátor Společnosti jako právnické osoby (LEI) je 
315700YHFON9RJOPCK19.  

Hlavní předměty činnosti  

Společnost a její konsolidované dceřiné společnosti (společně jako „Skupina“) jsou poskytovatelem globálních řešení pro solární energetiku a služeb s 
širokou paletou zkušeností s celým životním cyklem solárních energetických systémů. Skupina je aktivní po celém světě a má zkušenosti s tvorbou, 
stavbou a uváděním do provozu solárních elektráren, např. více než 100 MWp postavených a do provozu uvedených solárních elektráren a více než 300 
MWp ve svém O&M portfoliu. Skupina rovněž spravuje portfolio 74.7 MWp elektráren ve čtyřech zemích na dvou kontinentech, které má ve svém 
vlatnictví. Skupina působí v Austrálii, České republice, Německu, Maďarsku, Nizozemsku, Peru, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Švýcarsku a ve 
Velké Británii. Skupina se zaměřuje na poskytování solárních řešení použitelných všude, kde svítí slunce. Její energetická řešení zajišťují solární a solárně-
hybridní energii pro širokou paletu odběratelů a aplikací. Její O&M divize Photon Energy Operations poskytuje široký sortiment služeb majitelům 
fotovoltaických elektráren. Skupina dále vyvíjí a zajišťuje systémy pro čistění, opětovné využití a úpravu vody určené k použití po celém světě. 

Základní kapitál 

Ke Dni vydání Prospektu činí základní kapitál Společnosti 600 000 EUR (který je zcela splacen) a tvoří jej 60 000 000 zaknihovaných kmenových akcií 
třídy A o nominální hodnotě akcie 0,01 EUR. Akcie byly vytvořeny podle nizozemského právního řádu, kterým se také řídí. Akcie nejsou prioritní akcie 
z hlediska hlasovacích práv, práv na dividendy nebo podíl na majetku v případě likvidace Společnosti. 

Hlavní akcionáři  

Podle informací Společnosti jsou jejími hlavními akcionáři, kteří ke Dni vydání Prospektu přímo drží Akcie představující minimálně 3 % celkového počtu 
hlasů na Valné hromadě a základního kapitálu Společnosti, subjekty uvedené v tabulce níže. 

Akcionář Počet Akcií 
Podíl na základním 

kapitálu 
Počet hlasů na Valné 

hromadě 

Podíl na celkovém 
počtu hlasů na Valné 

hromadě 

  (%)  (%) 

Michael Gartner(1) ............................... 21,796,620 36.33 21,796,620 42.56 
Georg Hotar(2) ..................................... 20,952,378 34.92 20,952,378 40.91 
Společnost .......................................... 8,784,000  14.64 0(3) 0.00 
Seniorní Manažer ............................... 1,856,139  3.09 1,856,139 3.62 
Volně obchodované cenné papíry(4) .... 6,610,863  11.02 6,610,863 12.91 
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Źródło: Společnost. 

Poznámky: (1) Michael Gartner vlastní 21 775 116 Akcií prostřednictvím Solar Future Cooperatief U.A. a 21 504 Akcií přímo. (2) Georg Hotar vlastní nepřímo 20 843 375 Akcií skrz společnost Solar 
Power to the People Cooperatief U.A. a 109 003 Akcií přímo. (3) Podle Stanov Společnosti s Akciemi drženými Společností není spojeno hlasovací právo a při určování, v jakém rozsahu akcionář hlasuje, 
je přítomný nebo zastoupen, nebo v jaké míře je základní kapitál je poskytnut nebo zastoupen, se nesmí zohledňovat Akcie držené Společností. (4) Volně obchodované cenné papíry zahrnují Akcie přímo 
vlastněné zaměstnanci jako součást Programu nákupu zaměstnaneckých Akcií, s výjimkou Akcií představenstva a seniorních manažerů, jež jsou uvedeny samostatně výše. Od zavedení Programu nákupu 
zaměstnaneckých akcií je celkový počet akcií převedených na zaměstnance přibližně 573 000. Akcie, které tvoří 0,96% základního kapitálu a 1,11% z celkového počtu hlasů. 

Výkonní manažeři 

Řídícím orgánem Společnosti je Představenstvo tvořené výkonnými manažery. Ke Dni vydání Prospektu jsou výkonnými manažery Společnosti Michael 
Gartner a Gregor Hotar. 

Orgánem dohledu Společnosti je dozorčí rada složená z dozorčími řediteli. Ke Dni vydání Prospektu byli dozorčími řediteli Společnosti Boguslawa 
Skowronski a Marek Skreta. 

Nezávislý auditor 

V období, na které se vztahují Auditované účetní závěrky (jak je definováno níže), byl nezávislým auditorem Společnosti Grant Thornton Accountants 
en Adviseurs B.V. Ke Dni vydání prospektu Společnost změnila svého nezávislého auditora a zahájila spolupráci s PricewaterhouseCoopers Accountants 
N.V.  jako svým novým auditorem za rok 2020. 

Jaké jsou nejdůležitější finanční údaje Společnosti? 

Vybrané finanční údaje 

V následujících tabulkách je uveden výkaz o úplném výsledku, výkaz o finanční pozici a přehled o peněžních tocích Skupiny k uvedeným datům a za 
uvedená období. Vybrané finanční údaje uvedené níže jsou odvozeny z: (i) neauditované účetní závěrky Skupiny za dané období a ke dni 30. září2020 a 
2019 a s nimi související poznámky („Mezitímní účetní závěrka“) a (ii) auditované účetní závěrky Skupiny za dané období a ke dni 31. prosince 2019, 
2018, resp. 2017 a s nimi související poznámky („Auditovaná účetní závěrka“) (společně jako „Historické účetní závěrky“). Historické účetní závěrky 
byly vyhotoveny v souladu s IFRS, nicméně zveřejnění v Mezitímní účetní závěrce však není plně v souladu s IAS 34 s ohledem na to, že Mezitimní 
účetní závěrky neobsahují vybrané vysvětlující poznámky k účetní závěrce jak vyžadováno IAS 34. 

Tabulka 1: Výkaz o úplném výsledku za uvedená období 

 12 měsíců končících 31 prosince 9 měsíců končící 30 září 

 2019 2018 2017 2020 2019 
 (tis. EUR) (auditováno) (tis. EUR) (neauditováno) 

Výnosy......................................................................  30.154 20.256 17.219 23,163 22,405 
Hrubý zisk ................................................................  15.439 13.840 12.254 15,854 13,195 
Výsledky provozní činnosti ......................................  1.147 2.544 2.291 2,813 2,350 
Čisté finanční náklady ..............................................  (4.488) (3.801) (2.010) (5,136) (3,450) 
Zisk / ztráta před zdaněním .......................................  988 1.840 346 (2,316) 3,035 
Zisk / ztráta z činností probíhajících v daném roce ...  (726) 510 (807) (4,332) 1,896 
Zisk / ztráta za období ...............................................  (726) (510) (807) (4,332) 1,896 
Ostatní úplný výsledek za období .............................  8.790 2.022 2.609 5,494 3,132 
Celkový úplný výsledek za období ...........................  8.064 2.531 1.802 1,162 5,028 

Źródło: Historické účetní závěrka. 

Tabulka 2: Výkaz o finanční pozici k uvedeným obdobím 

 k 31 prosinci k. 30 září 

 2019 2020 2017  

 (tis. EUR) (auditováno) (tis. EUR) (neauditováno) 

Aktiva celkem ...........................................................  138.263 106.348 89.692 148,645 
Vlastní kapitál ...........................................................  37.843 29.779 25.982 38,932 
Pasiva celkem ...........................................................  100.421 76.569 63.709 109,714 
Vlastní kapitál a závazky celkem ..............................  138.263 106.348 89.692 148,646 

Źródło: Historické účetní závěrka. 

Tabulka 3: Výkaz o peněžních tocích za uvedená období 

 12 měsíců končících 31 prosince 9 měsíců končící 30 září 

 2019 2018 2017 2020 2019 

 (tis. EUR) (auditováno) (tis. EUR) (neauditováno) 

Čisté peněžní toky z provozních činností ..................  6.536 7.654 2.661 5,046 5,132 
Čisté peněžní toky z investičních činností ................  (14.410) (9.415) (53) (14,399) (11,032) 
Čisté peněžní toky z finančních činností ...................  10.638 6.764 (2.989) 8,790 10,285 
Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a 
peněžních ekvivalentů...............................................  2.764 5.006 (381) 9562) 4,385 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 
na začátku období .....................................................  12.340 7.333 5.420 15,104 12,337 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 
na konci období ........................................................  

 
15.104 12.340 7.333 14,542 16,721 

Źródło: Historické účetní závěrka. 

Ostatní významné finanční údaje 

V Prospektu nejsou uvedeny pro forma finanční údaje nebo předpovědi zisku. Ve zprávách nezávislého auditora o auditované účetní závěrce nejsou 
uvedeny výhrady. Mezitímní účetní závěrka nebyla auditována nebo zkontrolována nezávislým auditorem. 
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V roce 2018 zahrnoval výrok auditora důraz na záležitost, ve které nezávislý auditor Společnosti upozorňoval na odstavec 6.3 v poznámkách k účetní 
závěrce, který popisuje okolnosti související s Photon Energy SPV 11 s.r.i. Výrok auditora však nebyl v této věci upraven. Odstavec 6.3 obsahoval 
následující formulaci: „od roku 2013 několik vyšetřování týkajících se vydání licence na výrobu energie FV elektrárny Photon Energy SPV 11 s.r.o. (SPV 
11) byly provedeny, přičemž vždy se došlo k závěru, že licence byla vydána legitimně. Na začátku roku 2018 byla podána trestní oznámení proti dvěma 
bývalým subdodavatelům poskytovatele EPC služeb pro SPV 11 a k srpnu 2018 byl rozdíl mezi výkupním tarifem v roce 2010 a v roce 2011 zadržován 
společností ČEZ Prodej a.s. Celkově toto představuje částku ve výši 316 tis. EUR (8 126 tis. Kč), které se v účetní závěrce k 31. 12. 2018 zobrazují jako 
pohledávky z obchodního styku. V případě odsouzení jednoho nebo obou těchto subdodavatelů může být zahájeno řízení k novému posouzení vydání 
licence. Management si není vědom takové skutečnosti, že by vydání licence bylo nezákonné, ani že by takové řízení nedospělo ke stejnému výsledku 
zákonnosti výkupní tarifu z roku 2010. Proto nebyla v účetní závěrce za rok 2018 žádná změna. SPV 11 je v účetní závěrce oceněna účetní hodnotou 7 
629 tis. EUR (196 247 tis. Kč). Pokud by mělo mít SPV nárok pouze na výkupní tarif z roku 2011, snížila by se reálná hodnota na 4 298 tis. EUR (110 
564 tis. Kč). Pokud by měl být výkupní tarif pro rok 2011 použit se zpětnou platností nebo v případě odejmutí licence, bylo by nutné odepsat celou 
hodnotu.”. 

Z důvodu pozitivního vývoje okolností týkajících se SPV 11, byl důraz na tuto záležitost zrušen ve výroku auditora z roku 2019. V bodě 6.3 účetní 
závěrky za rok 2019 bylo zahrnuto toto: „V prosinci 2019 byl jeden ze dvou obviněných subdodavatelů zproštěn viny a po skončení reportovacího období 
soud rozhodl o vyplacení pozastavené částky, což proběhlo 24. března 2020. Rozhodnutí o druhém subdodavateli se očekává v následujících měsících. 
Management si není vědom žádné skutečnosti, že by vydání licence bylo nezákonné ani že by takové přezkoumání nevedlo ke stejným výsledkům 
zákonnosti výkupního tarifu 2010. Proto ani v roce 2018, ani v roce 2019 nebyly do finančních výkazů zahrnuty výhrady v tomto kontextu.”. Ke dni 
Prospektu byl druhý ze subcontractorů zproštěn viny a soud rozhodl o vyplacení pozastavené částky. 

Jaká jsou významná rizika, která jsou specifická pro Společnost? 

Zde uvádíme nejvýznamnější rizika, která by sama nebo společně s jinými události nebo okolnostmi mohla mít materiální negativní vliv na činnost, 
finanční zdraví a provozní výsledky. Při tomto výběru Skupina zohlednila okolnosti, jako např. pravděpodobnost, že se naplní riziko na základě současné 
situace, potenciální vliv, který by naplnění rizika mohlo mít na činnost, finanční situaci a provozní výsledky. 

 Riziko předpisů. V zemích, kde Skupina působí, je trh solárních projektů, výrobků solární energetiky a solární elektřiny značně ovlivněn 
národními, státními a místními předpisy a pravidlyvztahujícími se na výrobu elektřiny a také předpisy vydávanými ze strany energetických 
společností. Tato pravidla a předpisy se často týkají cen elektřiny a technického připojení výroby elektřiny ve vlastnictví zákazníka a mohly 
by bránit dalším investicím do výzkumu a vývoje alternativních zdrojů energie i odběrům solární technologie ze strany zákazníka, což by 
mohlo mít za následek významný pokles potenciální poptávky po produktech solární energetiky, solárních projektech a solární elektřině 
Skupiny.  

 Riziko trhu se solární energií a podmínek odvětví. Činnost Skupiny je ovlivněna podmínkami na trhu a v segmentu solární energie, kde 
může občas docházet k převisu nabídky. Výrobě elektřiny ze solární energie navíc již zčásti konkurují jiné obnovitelné způsoby výroby 
elektřiny. 

 Riziko spojené se souborem projektů. Zatímco Skupina plánuje pokračovat v prodeji svého současného portfolia fotovoltaických projektů 
v provozu, zamýšlí také rozšiřovat svůj energetický segment realizací a prodejem či provozováním dalších solárních projektů, např. projektů, 
které Skupina vytváří a které Skupina nabývá od třetích osob. Realizace a/nebo akvizice projektu vždy vychází z ekonomické kalkulace, která 
obsahuje určité předpoklady, např. vývoj tržní úrokové sazby, výkupní ceny, ceny elektřiny nebo ceny tzv. zelených osvědčení. Ukáží-li se 
tyto předpoklady jako nesprávné nebo vyvíjí-li se některé faktory odlišně od plánu, měla by tato skutečnost negativní vliv na ziskovost 
fotovoltaické elektrárny. 

 Riziko směnného kurzu cizí měny. Obchodní transakce Skupiny jsou prováděny v různých měnách. Skupina nemůže předpovědět vliv 
budoucích kolísání měnového kurzu na své provozní výsledky a může v budoucnu utrpět čisté kurzové ztráty. Skupina považuje měnové riziko 
za středně vysoké, avšak Skupina nadále rozšiřuje svou činnost na nové trhy, zejména nově vznikající trhy, takže celkové měnové riziko 
Skupiny se může významně zvýšit. 

 Úrokové riziko. Citlivost Skupiny na úrokové riziko primárně souvisí s nákladovými úroky z důvodu krátkodobých a dlouhodobých 
bankovních půjček Skupiny. Zvyšování tržních úrokových sazeb dále může - v případě velkého podílu cizího kapitálu - významně ovlivnit 
hodnotu fotovoltaických elektráren. V případě prodeje existuje riziko, že nebude možné prodat fotovoltaickou elektrárnu za plánovanou cenu; 
tato skutečnost by měla rovněž negativní vliv na finanční likviditu projektů, stav a výsledky Skupiny.  

Důležité údaje o Akciích 

Jaké jsou nejdůležitější informace o Akciích? 

Typ, třída a ISIN 

Akcie jsou zaknihované kmenové akcie třídy A tvořící podíly na základním kapitálu Společnosti s nominální hodnotou akcie 0,01 EUR. ISIN: 
NL0010391108. 

Měna 

Akcie Společnosti jsou denominovány v eurech. 

Práva spojená s Akciemi 

S Akciemi jsou spojena konkrétní práva, která jsou stanovena buď zákonem, nebo stanovami. Nejdůležitější práva související s Akciemi jsou následující: 
(i) právo nakládat s akciemi, (ii) právo podílet se na zisku Společnosti (právo na dividendu), (iii) právo hlasovat na valné hromadě (každá Akcie 
Společnosti má jeden hlas na valné hromadě Společnosti); (iv) právo na požitky; a (v) zástavní právo.  

Relativní nadřízenost cenných papírů v základním kapitálu Společnosti v případě platební neschopnosti 

Stanovy neobsahují ustanovení o nadřízenosti Akcií v případě platební neschopnosti Společnosti.  

Omezení volné převoditelnosti Akcií 

Akcie jsou volně převoditelné.  

Dividendová politika 

Strategie Společnosti je vytvářet hodnotu pro její akcionáře silnou expanzí v globalizujícím se fotovoltaickém segmentu. Existují-li růstové a investiční 
příležitosti k tvorbě hodnoty, nezamýšlí představenstvo navrhnout výplatu dividend akcionářům. Představenstvo však bude v průběhu času dividendovou 
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politiku měnit a budoucí dividendy budou vypláceny v závislosti na několika faktorech ve Společnosti, např. vyhlídkách Společnosti, budoucích ziscích, 
požadovaných peněžních prostředcích, finanční situaci, úrovni poměrů likvidity, plánech na rozšiřování a právních předpisech o této záležitosti, které 
mají vliv na rozhodnutí. K Datu prospektu nebyly stanoveny žádné hodnoty pro tato kritéria. 

Kde se bude s cennymi papíry obchodovat? 

Bude podána žádost o přijetí všech Akcií k registraci a obchodování na regulovaném trhu (paralelním trhu) organizovaném ze strany WSE a regulovaném 
trhu (standardním trhu) organizovaném ze strany PSE. 

Jaká jsou významná rizika, která jsou specifická pro Akcie? 

V následujícím textu jsou nejvýznamnější rizika, která jsou specifická pro Akcie a Přijetí.  

 Ovládající akcionáři budou i nadále vykonávat významný vliv na Společnost a její operace. Ke Dni vydání prospektu drží ovládající 
akcionáři celkem přímo a nepřímo 71,25% akcií, což představuje 83,47% hlasovacích práv ve Společnosti. Po Přijetí mohou ovládající 
akcionáři i nadále přímou či nepřímou moc ovlivňovat právní a kapitálovou strukturu Společnosti a schopnost významně kontrolovat nebo 
ovlivňovat řízení a záležitosti Společnosti stejně jako výsledek záležitosti vyžadující jednání ze strany akcionářů a / nebo souhlas valné 
hromady, například v souvislosti s prohlášením o dividendách, jmenováním a odvoláním členů představenstva, schválením významných 
transakcí uzavřených Společností, jako je fúze nebo jiný prodej společnosti Společnost nebo jejich aktiv a změny v kapitálové struktuře 
Společnosti a účinně kontrolovat nebo ovlivňovat mnoho dalších významných rozhodnutí týkajících se operací Společnosti. Existuje riziko, 
že Ovládající akcionáři mohou mít zájmy, které nemusí být v souladu nebo mohou být v rozporu s potenciálními zájmy ostatních akcionářů, 
např. akcionářů, kteří investovali do Akcií. Tyto oblasti střetu zájmů nelze zcela vyloučit. 

 Riziko budoucích nabídek dluhových nebo majetkových cenných papírů Společnosti. Společnost se může rozhodnout získat další kapitál 
nabídnutím nových cenných papírů, např. dluhových papírů, papírů přeměnitelných na akcie, seniorních či podřízených dluhopisů nebo akcií. 
Vydání akciových nebo dluhových cenných papírů s právem na konverzi může zředit ekonomická a hlasovací práva současných akcionářů 
Společnosti, pokud by proběhlo bez předkupních nebo jiných upisovacích práv těchto současných akcionářů Společnosti, nebo způsobit snížení 
ceny akcií Společnosti nebo obojí.  

 Riziko, že akcie mohou být vyřazeny z WSE a PSE. Nelze garantovat, že v budoucnu nevznikne důvod odebrání Akcií z regulovaného trhu 
WSE nebo PSE nebo příslušné orgány nepozastaví obchodování s Akciemi na Trzích. 

 Riziko, že se tržní cena Akcií může snížit nebo být vysoce volatilní. Tržní cena Akcií může být volatilní nebo může klesnout v důsledku 
velkého množství faktorů jako jsou meziobdobní rozdíly v provozních výsledcích nebo změny výnosů Společností, účastníky oboru nebo 
finančními analytiky. Hodnotu Akcií může ovlivnit také vývoj, který nesouvisí s provozním výkonem Společnosti, jako je například provozní 
a akciová cena výkonu jiných společností, které mohou investoři považovat za srovnatelné se Společností, spekulace o Společnosti v tisku 
nebo investiční komunitě, strategické jednání konkurence, včetně akvizic a / nebo restrukturalizací, změn tržních podmínek a regulačních 
změn, z nichž některé nebo mnohé jsou nebo mohou být mimo kontrolu Společnosti. 

Důležité informace o přijetí k obchodování na regulovaném trhu 

Kdo je předkladatelem nabídky a/nebo žadatelem o přijetí k obchodování? 

Jedinou osobou žádající o Přijetí je Společnost.  

Proč se tento Prospekt vydává? 

Důvody Přijetí 

Společnost zamýšlí mít všechny Akcie přijaty k obchodování na Trzích tak, aby získala lepší přístup na kapitálové trhy. Zejména uvedení na Trzích 
umožní Společnosti přístup k širší skupině institucionálních investorů pro případ, že by Společnost potřebovala získat kapitál na financování nových 
investičních projektů. V současné době mnoho institucionálních investorů nemůže investovat do akcií společností kótovaných v alternativním systému 
obchodování, jako je NewConnect ve Varšavě nebo Free Market v Praze. Uvedení na hlavních trzích může vést ke zvýšenému zájmu analytiků na straně 
prodeje / nákupu i nezávislých výzkumných podniků k pokrytí Společnosti investičním průzkumem. Dostupnost těchto profesionálních analytických 
zpráv by podle názoru představenstva mohla prospět současným i budoucím akcionářům. K 28. červenci 2020 Baader Bank požádala o přijetí Akcií 
Photon Energy k obchodování v segmentu Freiverkehr na mnichovské burze cenných papírů prostřednictvím takzvané nepodporované registrace bez 
účasti Společnosti. Nepodporovaná registrace na mnichovské burze nemění záměr představenstva zařadit Akcie Společnosti na frankfurtskou burzu, aby 
se dále zvýšily příležitosti pro investory v eurozóně obchodovat s Akciemi Společnosti bez měnového rizika. Prospekt se nevztahuje na registraci na 
frankfurtské burze. 

Čistý výnos z prodeje 

Na základě Prospektu nejsou nabízeny nebo prodávány cenné papíry. Společnost nezíská z Přijetí žádné výnosy. 

Střet zájmů 

Neexistují žádné střety zájmů týkající se Přijetí. 

 


