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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 09/2021 z dnia 18 marca 2021r. Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna
SA z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: " Spółka" , "Emitent" ) informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku podpisał
Umowę Inwestycyjną ( dalej : "Umowa") dotyczącą zakupu większościowego pakietu udziałów w spółce
Lionpower sp. z o.o. (dalej: "Lionpower"). Na mocy zawartej Umowy, PGF nabył 51% udziałów w Lionpower.
Wartość transakcji wyniosła 7.000.000,00 zł ( siedem milionów złotych).
Spółka Lionpower jest firmą z branży OZE specjalizującą się w budowie farm fotowoltaicznych. Na dzisiejszy
Lionpower ma moce produkcyjne 50 MW rocznie przy wykorzystaniu największego parku maszynowego w Polsce,
który pozwala zbudować elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 0,5 GW rocznie. Lionpower obecnie wykonuje
usługi na terenie Polski i Niemiec.
Zawarta umowa wpisuje się w działania Emitenta w zakresie rozwoju w sektorze odnawialnych źródłach energii
realizowany poprzez inwestycje w branżę OZE, w szczególności budowy farm fotowoltaicznych.
Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na wartość transakcji, a także na strategiczny charakter
Umowy, która powinna pozytywnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.
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