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PHOTON ENERGY TISKOVÁ ZPRÁVA – K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ 
 

Photon Energy zajistila dlouhodobé financování pěti FV 
elektráren v Maďarsku 

• Financování tří elektráren s licencí KÁT a dvou elektráren s licencí KÁT-
METÁR s celkovou kapacitou 3,5 MWp poskytla banka CIB Bank. 

• Dlouhodobá dohoda o bezregresním financování činí 1 miliardu 
maďarských forintů (2,8 milionu eur) na dobu 15 let 

• Díky tomuto financování se CIB Bank stala druhým mezinárodním 
finančním partnerem společnosti Photon Energy v Maďarsku, s nímž 
společnost rovněž hodlá refinancovat svých 10  nedávno připojených 
fotovoltaických elektráren s celkovou kapacitou 14,1 MWp v obci 
Püspökladány 

 
Amsterdam – 17. prosince 2020 – Společnost Photon Energy N.V. (WSE: PEN, dále „skupina“) dnes 

oznámila, že uzavřela svoji první dohodu o dlouhodobém financování bez zpětného postihu (angl. non-

recourse project finance) s maďarskou bankou CIB Bank pro pět svých vlastních fotovoltaických (FV) 

elektráren v Maďarsku. 

Refinancované portfoilo se skládá ze tří FV elektráren s licencí KÁT s celkovou kapacitou 2,1 MWp v lokalitě 

Nagyecsed a dvou FV elektráren s licencí METÁR-KÁT s celkovou kapacitou 1,4 MWp v Kunszentmárton. 

Projekty v lokalitě Nagyecsed byly uvedeny do provozu v červenci 2019 a projekty v lokalitě 

Kunszentmárton v květnu 2020. 

Financování v celkové výši 1 miliardy maďarských forintů (2,8 milionu eur) poskytuje na dobu 15 let CIB 

Bank, dceřiná společnost italské skupiny Intesa Sanpaolo a druhá největší komerční maďarská banka. 

Kromě této transakce společnost také dokončuje refinancování spolu s CIB Bank dalších 10 fotovoltaických 

elektráren s licencí METÁR s celkovou kapacitou 14,1 MWp v maďarském Püspökladány. 

„CIB Bank je náš druhý mezinárodní finanční partner. Naše partnerství dokazuje rozšířování našeho 

vlastního portfolia v zemi a je významným krokem pro náš další růst na maďarském trhu. Těšíme se na 

intenzivnější spolupráci s CIB Bank, na nadcházejícím refinancování našich deseti nedávno připojených FV 

elektráren s celkovou kapacitou 14,1 MWp v Püspökladány,“ uvedl Clemens Wohlmuth, finanční ředitel 

společnosti Photon Energy Group. 

Společnost Photon Energy poskytla služby v oblasti plánování a projektování, dodávání technologií a 

výstavby pro všechny výše uvedené elektrárny prostřednictvím své dceřiné společnosti Photon Energy 

Solutions HU Kft. Provoz, servis a monitoring elektráren od uvedení do provozu zabezpečuje 

prostřednictvím Photon Energy Operations HU Kft. 

  

O SPOLEČNOSTI 

Photon Energy je mezinárodní solární společností s českými kořeny a sídlem v Amsterdamu. Photon Energy postavila více než 
100 MWp fotovoltaických elektráren v Evropě a v Austrálii. Dceřiná společnost Photon Energy Operations poskytuje provoz, servis 
a monitoring FVE pro více než 300 MWp, z toho přes 130 MWp v České republice. Kromě toho Photon Energy spravuje vlastní 
portfolio elektráren o výkonu 74,7 MWp ve čtyřech zemích na dvou kontinentech. Photon Energy byla založena v roce 2008 
v Praze. Dnešní sídlo společnosti je Amsterdam, další kanceláře jsou v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, 
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Polsku, Švýcarsku a Austrálii. Akcie Photon Energy N.V. jsou kótované na pražské burze a na trhu NewConnect varšavské burzy. 
Více informací naleznete na www.photonenergy.com. 
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