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Photon Energy v hlavní roli druhého kola financování 

společnosti Lerta  

► Druhé kolo financování společnosti Lerta je součástí strategického partnerství mezi oběma 

společnostmi, v rámci kterého Lerta získala celkem 7,5 milionu polských zlotých. Transakce 

přinesla Photon Energy 12 % podíl ve společnosti za investici ve výši 4 milionů polských 

zlotých.  

► Vedení společnosti Lerta očekává, že partnerství pomůže společnosti posílit její aktivity na 

polském trhu a rozšířit svou působnost do Maďarska a Rumunska, což jsou dva z klíčových 

trhů společnosti Photon Energy. Lerta naopak pomůže Photon Energy realizovat ziskovost 

jejích fotovoltaických aktiv za standardní ceny na trhu s elektřinou.  

► Kromě vstupu na nové trhy v regionu střední a východní Evropy plánuje Lerta použít získaný 

kapitál na rozvoj své virtuální elektrárny.  

 

Amsterdam – 20. ledna 2021 – Nizozemská společnost s českými kořeny Photon Energy N.V. (WSE & 

PSE: PEN, FSX: A1T9KW) (dále „Photon Energy“ nebo „společnost“), podnikající v oblasti obnovitelných 

zdrojů a poskytující řešení pro solární energii a úpravu vody po celém světě, s radostí oznamuje strategické 

partnerství se společností Lerta, polskou energetickou společností nové generace. Cílem partnerství je 

posílit podnikání společnosti Lerta na polském trhu a rozšířit její aktivity do Maďarska a Rumunska, dvou 

klíčových trhů společnosti Photon Energy. Photon Energy v rámci tohoto projektu hrála hlavní roli ve 

druhém kole financování společnosti Lerta a získala tak 12 % podíl za investici ve výši 4 milionů PLN. 

Tohoto kola financování se spolu s několika dalšími stávajícími investory zúčastnil také fond ValueTech 

Seed Fund. 

Lerta použije získaný kapitál na rozvoj Virtuální elektrárny (Virtual Power Plant) a vstoupí na nové trhy 

v regionu střední a východní Evropy, kde bude úzce spolupracovat s Photon Energy. 

„Z uzavření strategického partnerství se společností Lerta máme velkou radost. Přichází v době, kdy se 

fotovoltaické elektrárny stávají konkurenceschopnými zdroji energie v celém regionu střední a východní 

Evropy,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy Group. „Schopnosti společnosti Lerta ji 

dostávají na špici rychle se měnícího energetického sektoru a my pevně věříme, že nám pomohou zvýšit 

ziskovost našich fotovoltaických aktiv za standardní ceny na trhu s elektřinou. Těšíme se na úzkou 

spolupráci s Lertou v příštích letech a na společný dynamický růst našeho podnikání.“ 

Lerta plánuje využít získaný kapitál hlavně k vybudování vedoucí pozice na trhu v regionu střední a 

východní Evropy. Společnost rozšíří své týmy pro obchod a produktový management a plánuje vstoupit na 

maďarský trh, kde chce využít výhod fotovoltaického boomu, vysokých vyrovnávacích nákladů a silného 

postavení svého nového partnera Photon Energy, který je kótován na regulovaných trzích varšavské a 

pražské burzy cenných papírů a má rozsáhlé zkušenosti s realizací řešení pro solární energii ve střední 

Evropě a Austrálii. 

„Strategické partnerství se společností Photon Energy pro nás znamená mnohem více než jen kapitálovou 

investici. Synergie mezi oběma společnostmi přesahuje polský trh, a to hlavně tam, kde již Photon Energy 

působí a dynamicky se rozvíjí, jako jsou Maďarsko a Rumunsko,“ uvedl Borys Tomala, zakladatel a 

generální ředitel společnosti Lerta. „Těšíme se, až společně představíme nové obchodní modely dle 

modelu Energy 4.0 a budeme rozvíjet naše podnikání jako agregátor distribuované energie. Jsme také 

velmi hrdí na to, že nám naši současní investoři znovu důvěřovali a rozhodli se rozšířit svůj podíl v naší 

společnosti.“ 

https://www.lerta.energy/en/
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Lerta vyvíjí technologie a služby virtuální elektrárny: agregaci výrobních zdrojů a regulovatelné zátěže, 

jejichž inteligentní a automatická koordinace umožňuje stabilizaci energetických systémů založených na 

obnovitelných zdrojích energie závislých na počasí. Díky technologii používající strojové učení a analýzu 

dat ze spolupracujících jednotek v reálném čase může Lerta optimalizovat pozici výrobců a uživatelů 

energie a maximalizovat jejich výnosy na několika trzích současně, včetně trhu s kapacitami i trhu s energií, 

který prochází zásadními změnami v celé EU. Zkušenosti týmu výzkumu a vývoje společnosti Lerta byly 

opakovaně uznány polským Národním centrem pro výzkum a vývoj, jelikož společnost získala v rámci 

programů „Fast Track“ a „BRIdge Alfa“ financování ve výši přibližně 8 milionů polských zlotých. 

„Každou hodinu se na naši platformu přenese půl milionu datových bodů z více než 30 000 zařízení,“ uvedl 

Krzysztof Drożyński, zakladatel a technický ředitel společnosti Lerta. „Používáme jedinečná a vlastní 

řešení, včetně řešení v oblasti umělé inteligence, abychom maximalizovali výnosy a úspory pro naše 

zákazníky a zároveň podporovali provozovatele distribuční soustavy při stabilizaci energetické sítě. Na 

základě získaného kapitálu a prostřednictvím podpory evropských fondů budeme pokračovat na řešeních 

umožňujících nízkouhlíkovou ekonomiku.“ 

Společnost Photon Energy již do společnosti Lerta nepřímo investovala prostřednictvím své investice do 

fondu ValueTech Seed Fund, kterého se účastnila v prvním kole financování v roce 2018. Investice do 

fondu ValueTech Seed Fund byla první, co přivedlo pozornost společnosti Photon Energy. Rozsáhlými 

diskusemi o strategickém sladění bylo vedení Photon Energy přesvědčeno, aby vedlo druhé kolo 

kapitálových investic Lerty vedle fondu ValueTech Seed Fund, což je v odvětví rizikového kapitálu relativně 

vzácné. 

 

O společnosti Photon Energy – photonenergy.com 

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, Polsku, Švýcarsku a 

Austrálii. Akcie Photon Energy N.V. jsou kótované na pražské burze a na trhu NewConnect varšavské burzy.  

O společnosti Lerta – lerta.energy 

Lerta vyvíjí moderní energetické služby. Společnost pomáhá spotřebitelům a výrobcům energie efektivně řídit její výrobu a spotřebu. 

Díky automatizaci řízení nabídky a poptávky navíc monetizuje možnost přizpůsobení provozu aktiv požadavkům trhu v reálném čase. 

Aktivity Lerty pomáhají minimalizovat uhlíkovou stopu, zvyšují produkci zelené energie a chrání planetu. V roce 2016 byla Lerta 

jmenována odborníky a investory ze Silicon Valley jednou z 30 nejlepších mladých technologických společností na světě vytvářejících 

řešení pro energetický sektor. V roce 2017 společnost dokončila prestižní akcelerační program MIT Enterprise Forum Poland 

zaměřený na nejinovativnější polské technologické společnosti. V roce 2018 do společnosti investovaly společnosti PGE Ventures 

(patřící do Polska Grupa Energetyczna) a ValueTech Seed Fund. Od roku 2019 je Lerta jediným nezávislým agregátorem DSR 

působícím na polském trhu. 
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