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Photon Energy Group pověřuje BankM AG makléřem 

pro obchodování s jejími akciemi v systému Xetra 

Amsterdam/Praha – 8. prosince 2022 – Společnost Photon Energy N.V. (ISIN: NL0010391108, 

FSX: A1T9KW, WSE & PSE: PEN) (dále jen „Photon Energy Group“ nebo „společnost“) oznamuje, že ode 

dneška jsou její akcie kótovány na elektronické obchodní platformě Xetra, předním německém burzovním 

systému pro kótované společnosti, provozovaném německou burzou cenných papírů Deutsche Börse AG. 

Makléřem (angl. designated sponsor) společnost pověřila německou banku BankM AG. 

 

BankM AG zajistí dodatečnou likviditu tím, že se zaváže zadávat závazné nákupní a prodejní ceny (kotace) 

do knihy objednávek Xetra, a zajistí tak dodatečnou likviditu příslušných akcií. 

 

"Dosud byly naše akcie primárně obchodovány na regulovaných trzích ve Varšavě a v Praze. Rozšířením 

obchodování na prestižní systém Xetra získají naši akcionáři se sídlem v eurozóně možnost obchodovat 

s našimi akciemi snadněji a s nižšími náklady. Pověřením makléře zvýšíme likviditu a obchodovatelnost 

akcií nejen pro naše stávající akcionáře, ale i pro potenciální nové akcionáře," uvedl Clemens Wohlmuth, 

finanční ředitel Photon Energy Group. 

 

Po zařazení akcií do obchodní platformy Xetra se budou akcie společnosti nadále obchodovat na burzách 

ve Frankfurtu, Varšavě a v Praze. 

 

 

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 900 MWp a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu 

a monitoring FVE s kapacitou více než 380 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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