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Photon Energy Group získala pro své české portfolio 

elektráren refinancování ve výši 689 milionů korun  

 

► Společnost uzavřela smlouvu o refinancování bez regresu ve výši 689 milionů korun na dobu 

7 let a 3 měsíců, do 31. prosince 2029. 

► Refinancování bylo uzavřeno s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. ("UCB“) 

a týká se devíti elektráren s celkovým výkonem 14,6 MWp v České republice. 

► Tímto krokem si společnosti zajistila významnou likviditu pro další rozšiřování portfolia 

vlastních elektráren po splacení dluhopisu v EUR 2017/2022 

 

Amsterdam – 5. října 2022 – Společnost Photon Energy N.V. (WSE: PEN, dále jen "Photon Energy Group" 
nebo "společnost") oznamuje, že s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. uzavřela dlouhodobé 
smlouvy o refinancování projektů bez regresu pro své vlastní fotovoltaické (FV) elektrárny v České 
republice. Refinancované portfolio se skládá z devíti FV elektráren o celkovém výkonu 14,6 MWp, které 
byly připojeny do sítě v letech 2009 a 2010.  
 
Refinancování v celkové výši 689 milionu korun je rozděleno na financování v eurech ve výši 9,7 milionu 
eur a v českých korunách v hodnotě 451 milionů Kč. Úvěry jsou sjednány na dobu 7 let a 3 měsíců, do 
31. prosince 2029. 
 
"Touto smlouvou s UniCredit Bank se nám opět podařilo zajistit dlouhodobé refinancování projektů pro 
většinu našeho českého portfolia,“ uvedl Clemens Wohlmuth, finanční ředitel Photon Energy Group. 
„Tento krok nám umožňuje uvolnit po splacení našeho dluhopisu EUR 2017/2022 další významnou likviditu 
na financování rozšiřování našeho portfolia.“   
 
Vlastní portfolio FV elektráren společnosti má výrobní kapacitu celkem 91,9 MWp. V současné době je ve 
výstavbě dalších sedm nových FV projektů v Rumunsku s celkovou kapacitou 28,3 MWp. Společnost hodlá 
tyto elektrárny připojit k síti do konce roku. Včetně těchto rumunských projektů společnost na svých 
klíčových trzích ve střední a východní Evropě (Rumunsko, Maďarsko a Polsko) a v Austrálii developuje 
projekty s celkovým výkonem 892 MWp. 
 
 

O 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 120 MWp a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 91,9 MWp. V současné době má v Austrálii, 

Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než 892 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu 

a monitoring FVE s kapacitou více než 330 MWp. Druhou obchodní linií společnosti 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 a po celé Evropě.
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