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Photon Energy Group znovu investovala do partnera 

RayGen Resources 

► Photon Energy Group se podílí na navýšení kapitálu s investicí ve výši 3 milionů AUD, 

přičemž si udržela 9% podíl v technologické společnosti. 

► Na investici do akcií RayGen se společnost podílela spolu s dalšími investory. 

► Do australské společnosti Photon Energy Group zainvestovala poprvé v dubnu 2020, kdy 

s ní také uzavřela strategické partnerství a připojila se tak k dalším investorům společnosti. 

 

Amsterdam/Sydney – 14. dubna 2021 – Photon Energy N.V. (WSE & PSE: PEN, FSX: 

A1T9KW) (dále jen „Photon Energy Group“ nebo „společnost“) globální společnost se sídlem 

v Amsterdamu poskytující integrovaná a inovativní řešení pro solární energii a úpravu vody po 

celém světě dnes oznámila svou další kapitálovou investici do melbournské technologické 

společnosti RayGen Resources Pty Ltd (dále jen „RayGen“). Na investici do akcií australské 

společnosti se Photon Energy Group podílela spolu s dalšími investory. Do akcií RayGen 

společnost zainvestovala poprvé v dubnu 2020, kdy s ní také uzavřela strategické partnerství a 

připojila se tak k její dalším investorům. 

„Technologie RayGen řeší problém s intermitentní (přerušovaně vyrábějící) solární energií, 

protože kombinuje vysoce účinnou fotovoltaickou koncentrovanou produkci s tepelnou absorpcí 

a akumulací, což zajišťuje nejvyšší hustotu energie ze všech dnes dostupných solárních 

technologií,“ řekl Michael Gartner, provozní ředitel Photon Energy Australia a technický 

ředitel společnosti Photon Energy Group. „Zájem vysoce renomovaných investorů a nárůst 

ocenění společnosti potvrzuje naši počáteční investici a jsme přesvědčeni, že naše druhá 

investice do společnosti RayGen povede jak k pokroku a optimalizaci výstavby, tak ke globálnímu 

rozvoji projektů.“ 

„Společnost Photon Energy vyvíjí a zavádí inovativní řešení pro obnovitelnou energii a úpravu 

vody. Máme radost, že obdržíme další investici od společnosti Photon Energy, se kterou sdílíme 

vizi urychlení přechodu na obnovitelnou energii pomocí vysoce inovativní technologie skladování 

RayGen,“ uvedl Richard Payne, generální ředitel společnosti RayGen. „Strategické 

partnerství se společností Photon Energy je zásadní pro uvedení našeho produktu na rychle 

rostoucí celosvětový trh.“ 

V rámci partnerství s RayGen společnost vyvíjí společné projekty a zajišťuje výstavbu a tam, kde 

je to vhodné, působí jako kapitálový investor do projektů. Společnost uskutečnila kapitálovou 

investici ve výši 3 milionů AUD, přičemž si v technologické společnosti udržela 9% podíl. 

RayGen hodlá použít všechny finanční prostředky získané v rámci tohoto navýšení kapitálu na 

výstavbu, vlastnictví, provoz a převod své první solární elektrárny (Solar Power Plant One) s 

nominální kapacitou 50 MWh a na postavení a uvedení do provozu výrobního zařízení pro své 

solární moduly s nominální kapacitou 100 MW za rok a na vývoj své druhé solární elektrárny 

(Solar Power Plant Two) o výkonu 1 000 MWh do finanční uzávěrky. 
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O společnosti – photonenergy.com 

Photon Energy Group poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě. Své služby v oblasti solární energie dodává 

prostřednictvím společnosti Photon Energy. Ta od svého založení v roce 2008 postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s 

celkovou kapacitou přes 100 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 74,7 MWp. V současné době má v Austrálii, 

Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 420 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a 

monitoring FVE s kapacitou více než 300 MWp. Druhou obchodní linií skupiny je Photon Water poskytující řešení pro čistou vodu, od 

úpravy a sanaci vod po studny a další vodní zdroje. Photon Energy N.V., holdingová společnost pro Photon Energy Group, je kótována 

na burzách ve Varšavě, Praze a Frankfurtu. Společnost má sídlo v Amsterdamu a kanceláře v Austrálii, Jižní Americe a po celé 

Evropě. 

 

O společnosti RayGen – raygen.com 

RayGen Resources Pty Ltd. je australská technologická společnost a světový lídr v oblasti výroby solární energie a skladování 

elektřiny nové generace. Společnost RayGen má jedinečný přístup k akumulaci solárního energie, vlastní patentované technologie 

solární kogenerace a elektrotermální akumulace. Tyto technologie byly navrženy v Melbourne a jsou chráněny šesti patenty. RayGen 

má zkušený tým 30 zaměstnanců v Melbourne a Bendigu, který pracuje v oblasti strojírenství, výroby, provozu a komerčních aktivit. 

V roce 2015 zahájil první projekt dodávku energie farmám poblíž Bendiga ve Victorii a nyní funguje při vysokém výkonu již pět let. 

RayGen vytvořila a prodala 1MWAC (3MW kogenerace) projekty podporované smlouvami o nákupu energie. RayGen vyvíjí a vyrábí 

své vysoce účinné solární moduly ve svém 25MWAC výrobním závodě v Melbourne. 

 

Kontakt pro média 

Martin Kyslý 

Photon Energy Group 

Tel. +420 774 810 670 
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