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KFM Deutsche Mittelstand AG hodnotí zelený dluhopis 

Photon Energy Group 4 hvězdičkami z 5 jako atraktivní 

► Na své stupnici KFM-Mittelstandsanleihen barometr ohodnotila společnost KFM Deutsche 

Mittelstand AG zelený dluhopis 2012/2027 s 6,50% úrokem jako "atraktivní" se 4 

hvězdičkami z 5.  

► Mezi důvody tohoto hodnocení je ziskový obchodní model společnosti a její schopnost rychle 

se přizpůsobit novým podmínkám na trhu a těžit z vysokých cen elektřiny.  

► Toto prestižní ocenění přichází po nedávném oznámení, že společnost vydává zelený 

dluhopis 2021/2027. 

 

Amsterdam – 9. září 2022 – Společnost Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) 
(dále jen "společnost" nebo "emitent") oznamuje, že KFM Deutsche Mittelstand AG (dále jen 
"KFM"), specializující se na oblast dluhopisů pro střední podniky, ve svém nejnovějším barometru 
KFM-Mittelstandsanleihen opětovně potvrdila hodnocení zeleného dluhopisu společnosti 
2021/2027 (DE000A3KWKY4) s 6,50% úrokem jako "atraktivní" se 4 hvězdičkami z 5 možných. 
Toto prestižní ocenění následuje po nedávném oznámení společnosti o další emisi dluhopisů.  
 
Zveřejněné hodnocení dluhopisu s ročním kupónem ve výši 6,50 %, vychází z analýzy 
vypracované společností KFM. 
 
"Emitent se zaměřuje na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a provozuje velmi ziskový 
obchodní model. V uplynulých letech si společnost Photon Energy vybudovala rozsáhlou tržní síť 
a ziskové portfolio vlastních fotovoltaických elektráren i zakázek na provoz a údržbu elektráren 
(O&M)," uvedli analytici KFM. 
 
Ohledně vývoje podnikání společnosti v první polovině roku 2022 KFM dodala: "V první polovině 
roku 2022 společnost Photon Energy prokázala schopnost rychle se přizpůsobit tržním 
podmínkám tím, že se rozhodla dočasně převést většinu maďarských solárních elektráren 
skupiny na obchodní model. Zejména rostoucí ceny elektřiny mají totiž pozitivní dopad na zisk 
společnosti Photon Energy. Například opuštění státních výkupních cen a přímý prodej na 
energetických burzách je stále atraktivnější. 
 
Clemens Wohlmuth, finanční ředitel Photon Energy Group, uvedl: „Máme velkou radost, že 
náš zelený dluhopis 2021/2027 je hodnocen jako atraktivní investice, protože to posiluje důvěru 
řady investorů a institucí v náš obchodní model. Potvrzuje to i investice samotné společnosti KFM 
do našeho dluhopisu prostřednictvím jejího německého a evropského dluhopisového fondu pro 
malé a střední podniky FOND.“  
 
Emisní objem dluhopisu činí až 25 milionů eur. Investoři z Německa, Rakouska a Lucemburska 
mohou dluhopis upsat do 11. října 2022 přímo prostřednictvím internetových stránek společnosti. 
Kromě toho bude ke konci upisovacího období zahájena soukromá nabídka. 
 
Veškeré informace související s procesem nabídky, jakož i dokumenty potřebné k úpisu 
dluhopisů naleznete na internetových stránkách společnosti pod odkazem 
www.photonenergy.com/greenbond2022. 
 
Stáhněte si zprávu KFM Mittelstandsanleihe Barometer Report zde. 
 

http://www.photonenergy.com/greenbond2022
https://www.photonenergy.com/uploads/investors/green-bond/2022-09-08-kfm-barometer-photon-energy-n-v-a3kwky-4-sterne-40.pdf
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Více informací o zeleném dluhopisu 2021/27 Photon Energy Group zde. 
 
Rámec zeleného financování (The Green Financing Framework) stáhněte zde.  
 
Nezávislé hodnocení imug | rating najdete zde. 
 

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 825 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. 

 

O KFM Deutsche Mittelstand AG – kfmag.de 

KFM Deutsche Mittelstand AG se sídlem v Düsseldorfu je odborníkem na dluhopisy malých a středních podniků a iniciátorem 

německého dluhopisového fondu pro podniky (Deutscher MIttelstandsanleiehen FONDS) (WKN A1W5T2) a Evropského 

dluhopisového fondu pro male a střední podniky (Europäischer MIttelstandsanleiehen FONDS) (WKN A2PF0P). KFM Deutsche 

Mittelstand AG získala cenu za postup bodové analýzy KFM na Velké ceně Německa pro podniky v roce 2016. Společnost KFM 

Deutsche Mittelstand AG získala za svou politiku transparentnosti informací vstřícnou k investorům ocenění Transparent Bulls 2020 

a 2021 od společností Rödl & Partner a Finanz Verlag. 

 

Kontakt pro média 

Martin Kysly 
Head of Marketing and Corporate Communications 
Tel. +420 774 810 670 
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com 
 

Kontakt pro investory 

Emeline Parry 
Investor Relations Manager 
Tel. +420 702 206 574 
E-mail: ir@photonenergy.com 

https://www.photonenergy.com/de/photon-energy-group/grune-euro-anleihe-2021-2027-aufstockung-2022.html
https://www.photonenergy.com/uploads/investors/green-bond/20210930-peg-green-financing-framework.pdf?width=400
https://www.photonenergy.com/uploads/investors/green-bond/imug-spo-photon-energy-2021-10-15.pdf?width=400
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