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Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej transakcji zakupu podmiotu z branży OZE.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej : „PGF”, „Emitent”), w nawiązaniu
do raportu ESPI 13/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku podpisał
Umowę Inwestycyjną (dalej : „Umowa Inwestycyjna”) z Przedsiębiorcą (dalej : „Firma”) dotyczącą zakupu
większościowego pakietu akcji w podmiocie z branży OZE. Na mocy zawartej Umowy Inwestycyjnej, PGF zakupi
51% akcji spółki. Wartość transakcji będzie wynosić 2.900.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych).

Firma na ten moment prowadzi rentowną działalność gospodarczą w branży fotowoltaicznej i zajmuje się
montażem, serwisem i sprzedażą instalacji fotowoltaicznych oraz mniejszych domowych inwestycji z branży OZE.
Firma podejmie niezbędne działania w celu przekształcenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej
w spółkę akcyjną. Emitent będzie wspierał merytorycznie oraz formalnie Firmy w przygotowaniu dokumentów.
Po rejestracji przez sąd przekształcenia Firmy w spółkę akcyjną i wpisaniu spółki akcyjnej do rejestru
przedsiębiorców, Firma zaoferuje pakiet akcji spółki akcyjnej do nabycia przez PGF, przy czym pakiet zapewni PGF
więcej niż 50% udziału w kapitale zakładowym.
Dzięki zawartej Umowie Inwestycyjnej, cała dotychczasowa działalność podmiotu 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 podmiotu będzie miał pozytywny wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta.
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