PHOTON ENERGY – TISKOVÁ ZPRÁVA

KORPORÁTNÍ EUR DLUHOPIS PHOTON ENERGY 2017/22
OHODNOCEN JAKO „ATRAKTIVNÍ“ DLE KFM BAROMETRU
Korporátní eurový dluhopis společnosti Photon Energy obdržel 4 z možných 5 hvězd a byl ohodnocen
jako „atraktivní“ nezávislou německou investiční společností spravující fond zaměřený na dluhopisy
malých a středních podniků.
Amsterdam, 15. května 2018 – Společnost Photon Energy NV obdržela nezávislé hodnocení svého
korporátního eurového dluhopisu od německé investiční společnosti KFM Deutsche Mittelstand AG,
která spravuje úspěšný fond zaměřený na dluhopisy malých a středních podniků. Zveřejněná analýza
korporátního 7,75% EUR dluhopisu 2017/22 (WKN: A19MFH), která využívá interní hodnotící systém
KFM „KFM-Mittelstandsanleihe Barometer“, udělila eurovému dluhopisu Photon Energy hodnocení 4
hvězd (z 5 možných) a zároveň jej kvalifikovala jako „atraktivní“ investici.
Společnost KFM již dříve v květnu do dluhopisu Photon Energy investovala 1,5 milionu EUR
prostřednictvím svého fondu „Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS“, čímž potvrdila důvěru fondu
v nabízenou investici Photon Energy a posílila reputaci společnosti jako emitenta s prokázanými výsledky
na dluhopisovém trhu.
„Jsme opravdu hrdí na to, že společnost KFM náš dluhopis uznala a vysoce ohodnotila, a zároveň
investice fondu ve výši 1,5 milionu EUR ukazuje, že naše úsilí plnit naše finanční závazky a vytvářet
atraktivní výnosy z investic vyvolává na německém dluhopisovém trhu správnou reakci,“ komentuje
Georg Hotar, výkonný ředitel Photon Energy.
„Společnosti Photon Energy se podařilo vyniknout mezi řadou bankrotů v celosvětovém solárním
průmyslu a potvrdit svoji pozici stabilní společnosti s vyváženým a diverzifikovaným obchodním modelem
a seriózního emitenta dluhopisů,“ dodává Clemens Wohlmuth, finanční ředitel Photon Energy. „Být
kvalifikován jako „atraktivní“ investice vyvolává důvěru mezi četnými investory a institucemi a jsme rádi,
že můžeme pozorovat rostoucí poptávku a zájem o naše dluhopisy jak v podobě nových úpisů, tak
v objemech jejich obchodů na trhu Open Market frankfurtské burzy.“
Stáhnout kompletní zprávu KFM-Mittelstandsanleihe-Barometer (německy)
Úpis korporátního 7,75% EUR dluhopisu 2017/22 společnosti Photon Energy je nadále možný přímo
prostřednictvím oddělení vztahů s investory společnosti. Pro více informací prosím kontaktujte
bond@photonenergy.com
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O SPOLEČNOSTI

Photon Energy je mezinárodní solární společností s českými kořeny a sídlem v Amsterdamu. Photon Energy postavila více než
50 MWp fotovoltaických elektráren v Evropě a v Austrálii. Dceřiná společnost Photon Energy Operations poskytuje provoz,
servis a monitoring FVE pro více než 210 MWp, z toho přes 100 MWp v České republice. Kromě toho Photon Energy spravuje
vlastní portfolio elektráren o výkonu 26 MWp ve třech zemích na dvou kontinentech. Photon Energy byla založena v roce 2008
v Praze. Dnešní sídlo společnosti je Amsterdam, další kanceláře jsou v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Švýcarsku a
Austrálii. Akcie Photon Energy N.V. jsou kótované na pražské burze a na trhu NewConnect varšavské burzy. Více informací
naleznete na www.photonenergy.com.
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