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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej : „PGF”, „Emitent”), w nawiązaniu 
do raportu ESPI 7/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku informuje, że w dniu 20 marca 2021 roku podpisał Umowę 
Inwestycyjną (dalej : „Umowa Inwestycyjna”) dotyczącą zakupu większościowego pakietu udziałów w spółce K500 
sp. z o.o. (dalej : „K500”).Na mocy zawartej Umowy Inwestycyjnej, PGF zakupi 51% udziałów w K500. Wartość 
transakcji będzie wynosić 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).

Spółka K500 jest firmą rentowną i zajmuje się produkcją gotowych rozwiązań montażowych do układów 
fotowoltaicznych, posiadając m.in. autorskie konstrukcje aluminiowo-stalowe do paneli solarnych i 
fotowoltaicznych, platformę internetową do dystrybucji (prowadzoną pod adresem: www.k500.pl), sieć sprzedaży, 
bazę klientów, technologię związaną z rozwiązaniami fotowoltaicznymi oraz know-how z branży OZE.

Dzięki zawartej Umowie Inwestycyjnej, cała dotychczasowa działalność K500 będzie kontynuowana i rozwijana ze 
wsparciem kapitałowym, technologicznym oraz know-how PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna. Emitent tym samym 
podtrzymuję swoją chęć rozwoju w sektorze odnawialnych źródłach energii realizowany poprzez inwestycje w 
branżę OZE, w szczególności projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych.

Zakup udziałów K500 będzie miał pozytywny wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta.
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