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Photon Energy zajistila dlouhodobé financování pro 

dalších 14,1 MWp výkonu v Maďarsku  

► Financování deseti fotovoltaických elektráren s licencí METÁR a celkovou kapacitou 

14,1 MWp v obci Püspökladány bylo uzavřeno s maďarskou CIB Bank. 

► Dlouhodobá dohoda o bezrekurzním financování projektů (angl. non-recourse project 

financing) činí 4,6 miliardy maďarských forintů (12,9 milionů eur) na období 15 let. 

► Toto je druhá finanční dohoda společnosti s CIB Bank, která je nyní také druhým 

mezinárodním finančním partnerem Photon Energy Group v Maďarsku. 

 

Amsterdam – 25. ledna 2021 – Photon Energy NV (WSE: PEN, „Photon Energy“, dále „společnost“) dnes 

oznámila, že s maďarskou bankou CIB Bank uzavřela druhou dlouhodobou dohodu o bezrekurzním 

financování projektu pro deset vlastních fotovoltaických (FV) elektráren v Maďarsku. 

Refinancované portfolio se skládá z deseti FV elektráren s licencí METÁR s celkovou kapacitou 14,1 MWp 

v obci Püspökladány. Od svého uvedení do provozu, v období od října do listopadu 2020, dodávají tyto 

projekty do elektrické rozvodné sítě čistou bezemisní elektřinu.  

Financování v celkové výši 4,6 miliardy maďarských forintů (12,9 milionů eur) poskytuje na dobu 15 let CIB 

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

„Touto druhou finanční dohodou s CIB Bank jsme zajistili dlouhodobé refinancování projektu našich 

zbývajících elektráren v Maďarsku,“ uvedl Clemens Wohlmuth, finanční ředitel společnosti Photon Energy 

Group. „Nyní jsou všechny naše maďarské projekty dlouhodobě úspěšně refinancovány v bezrekurzním 

režimu. Tím se uvolní podstatná likvidita, která nám umožní pokračovat v našich plánech na další růst 

a rozšiřování portfolia vlastních FV instalací.“ 

Společnost Photon Energy zajistila plánování, projektování a výstavbu všech výše uvedených elektráren 

prostřednictvím své dceřiné společnosti Photon Energy Solutions HU Kft. Za dlouhodobý provoz, údržbu 

a monitoring těchto elektráren je zodpovědná dceřiná společnost skupiny Photon Energy Operations 

HU Kft.  

 

O společnosti Photon Energy Group – 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 793,2 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.  
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