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Κύριο Νώντα Μεταξά
Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία
Αξιότιμε κύριε Μεταξά,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Υλοποίηση Επιχειρηματικού Πλάνου της εταιρείας Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σε συνέχεια της επιστολής σας ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2016, το
διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») θα ήθελε να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για
την υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου, όπως έχει καταγραφεί στο
Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής της Εταιρείας ημερομηνίας 28 Ιουλίου
2016.
Συγκεκριμένα, η Εταιρεία δεν έχει προβεί στην εξαγορά πέντε
Φωτοβολταϊκών Πάρκων (Φ/Π) στην Νότιο Πελοπόννησο το οποίο αναμενόταν να
υλοποιηθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 και δεν θα προβεί στην εξαγορά
ενός Φ/Π πάρκου στην Κέρκυρα ισχύος 1,7 MW για το πρώτο τρίμηνο του 2017
λόγω υπαναχώρησης του πωλητή.
Κατά την παρούσα, η Εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο
διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων για την εξαγορά 2 Φ/Π ισχύος 1 MW
στην περιοχή της Θήβας. Το γεγονός ότι στην περιοχή της Θήβας,
βρίσκονται 3 από τα υπάρχοντα Φ/Π της Εταιρείας καθιστούν την όλη
επένδυση ελκυστική, από άποψη μειωμένου ρίσκου πρόβλεψης παραγωγής των
υπό απόκτηση πάρκων και από πλευράς εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας
(μείωση κόστους συντήρησης και διατήρησης υφιστάμενων πάρκων αλλά και
μειωμένο κόστος συντήρησης και διατήρησης των υπό απόκτηση πάρκων).
Επίσης, η Εταιρεία συζητά την εξαγορά επτά Φ/Π ισχύος 1 MW τα οποία
βρίσκονται στις περιοχές του Αγρινίου, της Αμφιλοχίας και της Κρήτης.  Η
Εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει προφορική έγκριση χρηματοδότησης από
πιστωτικό ίδρυμα για τα προαναφερθέντα πλάνα και αναμένει να ολοκληρώσει
τις εξαγορές μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2017.
Τα υπόλοιπα επιχειρηματικά πλάνα της Εταιρείας για τα έτη 2018 και 2019
βρίσκονται σε ισχύ, ήτοι η ανάπτυξη αιολικών πάρκων και η συνεργασία με
το πανεπιστήμιο του Utrecht στην Ολλανδία για επένδυση σε καινοτόμους
λύσεις στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα στην βιοενέργεια και
micro algae.
Με εκτίμηση,
Γεώργιος Μ. Ρόκας
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
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