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Photon Energy Group achiziționează pachetul majoritar de 

acțiuni în Lerta si planifică preluarea completă înainte de 

sfârșitul anului 2022 

 

► Photon Energy Group își mărește cota de participare la Lerta de la 24,27% la 56,75% și 

intenționează să obțină controlul deplin înainte de sfârșitul anului 2022. 

► Integrarea Lerta în Photon Energy Group oferă Grupului licențe de tranzacționare a energiei 

în șase țări, o platformă scalabilă de ultimă oră a centralei electrice virtuale (VPP) și poziția 

numărul 3 pe piața poloneză DSR (Demand Side Response) cu o capacitate de 150 MWp 

pentru 2023. 

► Fondatorul și CEO-ul Lerta, Borys Tomala, va fi responsabil de Divizia Energie Nouă 

a Grupului care acoperă comerțul cu energie, serviciile DSR, instalațiile de generare la fața 

locului și serviciile energetice integrate pentru utilizatorii de energie din mediul de afaceri. 

► Numărul de angajați al Photon Energy Group va crește la peste 300, dintre care aproape 

o treime vor avea sediul în Polonia, cu birouri in Varșovia, Poznań, Łódź și Gdańsk. 

 

Amsterdam – 25 noiembrie 2022 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon 

Energy Group" sau "Compania") a anunțat astăzi că a achiziționat participații suplimentare la Lerta S.A. 

(denumită în continuare "Lerta") de la PGE Ventures, Newberg și ASI Valuetech Seed Fund (în care 

societatea este cel mai mare investitor) pentru o valoare totală de aproximativ 6,9 milioane EUR Această 

tranzacție crește interesul Grupului în Lerta de la 24,27% la o participație majoritară de 56,75%. Photon 

Energy Group intenționează să achiziționeze capitalul rămas de la cei doi acționari fondatori înainte de 

sfârșitul anului 2022. 

‘După mai bine de trei ani de cooperare din ce în ce mai strânsă între companiile noastre, pot afirma cu 
încredere că această tranzacție este rezultatul unei potriviri perfecte între viziune, spirit antreprenorial și 
gândire pe termen lung. Borys și Krzysztof au creat și construit o companie uimitoare și suntem încântaț i 
să ne unim forțele și destinul cu echipa Lerta.Am adunat împreună talentul și instrumentele și am formulat 
strategiile la care visează utilitățile de energie moștenite atunci când simulează reînceperea afacerii de la 
zero.Sub un singur acoperiș vom combina capacitatea de a transforma simultan un teren sau un acoperiș 
în active de generare a energiei din surse regenerabile de înaltă performanță, pentru a sprijini utilizatorii de 
energie să adopte noi realități ale pieței și să își optimizeze costurile cu energia, ajutând în același timp 
operatorii de rețea să își echilibreze rețelele și să evite penele de curent. Din acest moment, singurul factor 
limitativ va fi capacitatea noastră de a ne organiza și executa strategia și angajamentele clienților", 
a declarat Georg Hotar, CEO Photon Energy Group. 

"Cu mare emoție ne alăturăm Photon Energy Group după 7 ani de dezvoltare a afacerii noastre de centrale 
electrice virtuale. În ciuda creșterii noastre dinamice recente, sunt convins că abia am început să ne 
realizăm întregul potențial și scopul final - să devenim cea mai mare utilitate de generație următoare din 
lume. Astăzi, începe un nou capitol al istoriei noastre și vom continua să-l scriem împreună cu Photon 
Energy. Aș dori să îmi exprim recunoștința sinceră față de toți cei care ne-au susținut la zi – investitori 
financiari care au avut încredere în noi într-un stadiu foarte incipient, consilieri, clienți și, bineînțeles, echipa 
noastră talentată și dedicată. Aștept cu nerăbdare să-mi unesc forțele cu una dintre cele mai experimentate 
echipe de management din industria solară și să extind compania noastră combinată cu o poziție unică pe 
tot globul.", a declarat Borys Tomala, Fondator și CEO al Lerta. 
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Profilul Lerta 

Lerta este o companie VPP cu sediul în Polonia, care agregă și gestionează resursele de energie 

distribuite. A fost fondată de Borys Tomala și Krzysztof Drożyński în 2016 și a funcționat inițial ca furnizor 

de software pentru utilitățile tradiționale. De-a lungul anilor, compania cu sediul central din Poznań a evoluat 

într-o companie energetică independentă, fără active, axată pe optimizarea surselor regenerabile de 

energie și pe flexibilitatea energetică. Platforma sa proprie de software AI, Lerta Energy Intelligence, 

permite Lerta să prognozeze și să optimizeze producția centralelor electrice din surse regenerabile și 

sarcina clienților industriali pe baza prețurilor actuale și a nevoilor rețelei. Acest lucru duce la flexibilitatea 

cererii și a ofertei, care este oferită operatorilor de rețea în cadrul diferitelor programe și servicii. În plus, 

Lerta oferă consumatorilor o varietate de servicii legate de energie, cum ar fi instalațiile fotovoltaice din 

spatele contorului, sistemele de gestionare a energiei și PPA-urile. Lerta deține licențe de comercializare 

a energiei în Polonia, Ungaria, România, Republica Cehă, Slovacia și Serbia. 

Lerta gestionează o capacitate totală de aproape 300 MWp, agregată de la mai mult de 300 de unități din 
patru țări. Dintre acestea, 150 MWp reprezintă capacitatea DSR contractată în Polonia, ceea ce face din 
Lerta al treilea cel mai mare agregator din țară. Portofoliul VPP al Lerta a înregistrat o creștere de șase ori 
de la începutul anului 2022 și continuă să atragă noi clienți aproape în fiecare zi. În septembrie 2022, Lerta 
a contribuit în mod semnificativ la menținerea echilibrată a rețelei poloneze în cadrul Comunicării privind 
piața capacităților emisă de operatorul de transport și de sistem. Clienții industriali agregați de Lerta au 
livrat rețelei 130 MWh de energie suplimentară prin reducerea consumului lor în timpul evenimentului de 
stres de două ore. În octombrie 2022, Lerta și-a lansat activitatea de furnizare a energiei în Ungaria și 
Polonia și intenționează să ofere clienților energie electrică curată direct din surse locale, inclusiv centralele 
electrice ale Grupului Photon Energy. 

În primele trei trimestre ale anului 2022, Lerta a generat venituri consolidate de 19 milioane de euro și se 
așteaptă la venituri pentru întregul an 2022 de 23 de milioane de euro. 
 

Motivul tranzacției 

Activitatea de bază a Photon Energy Group acoperă întregul ciclu de viață al centralelor fotovoltaice, de la 
dezvoltarea proiectelor și inginerie, până la achiziții și construcție, precum și deținerea de centrale 
fotovoltaice ca IPP (Independent Power Producer) orientat spre piață, până operarea și întreținerea pe 
termen lung a centralelor electrice proprii și deținute de terți. 
 
Concentrarea strategică a Grupului asupra vânzării energiei electrice generate de portofoliul său propriu 
de 91,9 MWp la prețurile pieței, în combinație cu volatilitatea în creștere a prețurilor pieței, dinamica 
reglementărilor și creșterea explozivă a cererii de soluții de generare la fața locului de către utilizatorii 
comerciali și industriali de energie, a cristalizat necesitatea unei extinderi a modelului de afaceri al Grupului. 
Aprofundarea cooperării comerciale dintre Grup și Lerta în ultimii doi ani, o viziune comună cu privire la 
tendințele viitoare de pe piețele globale de energie și o logică strategică din ce în ce mai convingătoare au 
condus la decizia Photon Energy Group de a continua tranzacția, vizând integrarea deplină a Lerta până 
la sfârșitul anului 2022. 

Impactul strategiei 

Integrarea Lerta în Photon Energy Group reprezintă fuziunea energiei fizice și digitale pentru a crea 
o utilitate de energie regenerabilă centrată pe client, care va fi poziționată în mod unic pentru a aborda în 
mod eficient punctele dureroase ale generatoarelor de energie, ale utilizatorilor de energie și ale 
operatorilor de transport și de sistem. Producătorii de energie vor putea beneficia de o abordare integrată 
a exploatării și gestionării activelor, precum și de un acces pe piață eficient din punctul de vedere al 
costurilor, inclusiv de servicii de echilibrare. Utilizatorii de energie își vor putea gestiona și optimiza costurile 
dintr-o combinație de generare la fața locului și de aprovizionare în afara amplasamentului. Aceasta va 
include beneficiul stocării energiei și monetizarea flexibilității cererii lor. Operatorii de transport și de sistem 
vor beneficia de servicii flexibile de alimentare, DSR și servicii auxiliare la rețeaua electrică. 
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Impactul asupra priorităților strategice și operaționale ale Photon Energy Group în urma tranzacției va 
include: 
 

► Consolidarea capacităților și dezvoltarea de produse pentru livrarea eficientă a unei oferte de 

tip „ghișeu unic” care combină active, servicii și soluții IT pentru a stabili Photon Energy Group 

ca partener preferat pentru clienții comerciali și industriali din regiunea ECE și Australia în 

călătoria lor de la utilizatorii pasivi de energie la consumatori proactivi de energie. 

► O accelerare semnificativă a implementării capacităților de stocare a energiei la scară utilitară 

și la fața locului, atât în calitate de furnizor EPC, cât și ca investitor, valorificând experiența 

Grupului în Australia, cum ar fi sistemul energetic hibrid Lord Howe Island și fabrica hibridă 

planificată la scară utilitară din Boggabri, New South Wales. 

► Monitorizarea atentă a apariției piețelor pentru flexibilitatea rețelei și a altor servicii auxiliare la 

nivel mondial și evaluarea oportunităților pe măsură ce acestea apar, ceea ce poate duce la 

intrări pe piață cu risc relativ scăzut și cu costuri reduse în locații noi care nu sunt deservite în 

prezent de companie 

Impactul organizațional 

După integrarea Lerta, ambii fondatori ai Lerta vor ocupa funcții de conducere în cadrul Photon Energy 

Group. Borys Tomala va fi numit în funcția de șef al diviziei New Energy, care va combina Lerta și Photon 

Energy Solutions, linia de afaceri a Grupului de generare a energiei la fața locului. Această nouă divizie 

va fi responsabilă pentru operațiunile VPP, comerțul cu energie și soluții cuprinzătoare pentru consumatorii 

de energie. 

Achiziția Lerta va extinde echipa Grupului cu aproximativ 100 de membri, ridicând numărul de angajați 

la peste 300, dintre care aproape o treime vor avea sediul în Polonia. Lerta adaugă două noi locații la 

amprenta Grupului în Polonia, cu birouri acum în Varșovia, Poznań, Łódź și Gdańsk. 

Istoric 

Photon Energy Group a devenit un investitor indirect în Lerta prin investiția ASI Valuetech Seed Fund în 

aprilie 2018, deoarece Grupul este cel mai mare investitor al fondului. Grupul a investit direct în Lerta pentru 

prima dată în decembrie 2020, conducând runda de finanțare cu 0,9 milioane EUR pentru o participație de 

12% din capitalul propriu. De asemenea, Grupul a condus ultima rundă de finanțare a Lerta în decembrie 

2021, majorându-și pachetul la 24% în schimbul a 1,9 milioane de euro. 

 

SSW Pragmatic Solutions a furnizat servicii de due diligence juridic, fiscal și financiar și a acționat în calitate 

de unic consilier juridic cu privire la tranzacția către Photon Energy Group. 

  

Despre Photon Energy Group – photonenergy.com 

Photon Energy Group furnizează energie solară și soluții de apă curată în întreaga lume. Serviciile sale de energie solară sunt 

furnizate de Photon Energy; de la înființarea sa în 2008, Photon Energy a construit și a pus în funcțiune centrale solare cu o capacitate 

combinată de peste 120 MWp și are centrale electrice cu o capacitate combinată de 91,9 MWp în portofoliul său propriu. În prezent, 

aceasta dezvoltă proiecte cu o capacitate combinată de peste 900 MWp în Australia, Ungaria, Polonia și România și oferă servicii de 

operare și întreținere pentru peste 380 MWp la nivel mondial. A doua companie importantă a grupului, Photon Water, oferă soluții de 

apă curată, inclusiv servicii de tratare și remediere, precum și de dezvoltare și gestionare a puțurilor și a altor resurse de apă. Photon 

Energy N.V., compania holding pentru Photon Energy Group, este listată la bursele din Varșovia, Praga și Frankfurt. Compania are 

sediul central în Amsterdam, cu birouri în Europa și în Australia. 

 

 

http://www.photonenergy.com/


 PHOTON ENERGY GROUP 
COMUNICAT DE PRESĂ 

4/4 

Contact mass-media 

Martin Kysly 

Head of Marketing and Corporate Communications 

Tel. +420 774 810 670 

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com 

Contact Relații cu Investitorii 

Emeline Parry 

Investor Relations & Sustainability Manager 

Tel. +420 702 206 574 

E-mail: emeline.parry@photonenergy.com 
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