Zielona energia
w Twoim portfelu
KLUCZOWE INFORMACJE
Grupa Vortex Energy jest jednym z pionierów sektora OZE w Polsce i posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zakresie rozwoju
i realizacji projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych. Grupa jest bardzo silnie zintegrowanym pionowo graczem
sektora OZE w Polsce i świadczy szeroki wachlarz usług: od planowania i rozwoju, poprzez budowę oraz zarządzanie techniczne,
aż po sprzedaż i zakup projektów na rynku OZE. Od początku istnienia Grupy łączna moc zrealizowanych projektów w Polsce
i w Niemczech wynosi ponad 425 MW.
Vortex Energy posiada w swoim portfolio projekty fotowoltaiczne i wiatrowe na różnym etapie rozwoju o łącznej mocy
około 12,7 GW, z czego około 1,7 GW ma zabezpieczone tytuły prawne do gruntów. Spółka ma obecnie kilkadziesiąt projektów
gotowych do budowy na terenie Polski. Są to projekty farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około

172 MW, w tym 103 MW projektów wiatrowych oraz 69 MW projektów solarnych.
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STRATEGIA I PLANY
Grupa Vortex Energy zamierza umacniać swoją pozycję, stale rozszerzając portfolio realizowanych projektów,
a także obejmując kolejne z nich zarządzaniem technicznym. Grupa zamierza komercjalizować swoje portfolio zgodnie z obecnie
stosowanym modelem biznesowym. Jednocześnie Vortex Energy planuje pozostawienie określonego wolumenu projektów
w swoich aktywach i sukcesywne budowanie własnych mocy wytwórczych w modelu IPP. Grupa zakłada, że docelowo do 2025 r.
w aktywach Grupy zostaną projekty wiatrowe o łącznej mocy ok. 100 MW oraz pakiet projektów fotowoltaicznych o łącznej
mocy ok. 20-25 MW.
Grupa posiada obecnie w portfolio projekty na etapie RtB o łącznej mocy 172 MW – w tym 103 MW projektów wiatrowych
oraz 69 MW projektów solarnych. Portfolio Spółki w zakresie parków wiatrowych, przy założeniu braku złagodzenia ograniczeń
wynikających z Ustawy 10H, obejmuje projekty o łącznej mocy 441 MW, z czego około 70% ma zabezpieczone prawa do
gruntów. Budowa ok. 52 MW rozpocznie się w roku 2022.
Spółka planuje, realizować i rozwijać farmy wiatrowe z wykorzystaniem turbin wiatrowych o mocy od 4 do 6 MW, zamiast dotychczas
powszechnie wykorzystywanych w Polsce turbin wiatrowych o mocy ok. 2-3,5 MW. Budowę pierwszych w Polsce farm wiatrowych
z turbinami o zwiększonych parametrach Grupa planuje rozpocząć w drugiej połowie 2022 roku.

PORTFOLIO PROJEKTÓW
Projekty zrealizowane:
wiatrowe

solarne

Dobrzyń
Gołdap/Wronki
Inowrocław
Jóźwin

Nieświastów
Orneta 1
Radziejów
Sieradz

Dębica
Goszcz
Kamień Pomorski I-II
Komorów I-II

Piątek
Pinczyn II
Runowo Krajeńskie
Szczuczyn II

Mogilno I-IV
Mog 8

Śniatowo

Kraśnik Koszaliński
Ostrowice

Tułowice I-II
Zacisze I-II

Nowa Wola III
Pinczyn I
Piotrków Kujawski II
Rybowo I
Rzechowo-Gać II
Siemiatycze VI

Słupia pod Bralinem I
Stary Przybysław 1_I
Tułowice IV-XVI
Zielomyśl I-V

Projekty gotowe do budowy:
wiatrowe

solarne

Jastrowie
Okonek
Pałczyn I, II
Piotrków Kujawski

Brzostowo I-IV
Gołaszyn I-II
Kościan
Kozodrza
Łaszczyn
Morzewo I

HISTORIA

BARDZO DOBRE PERSPEKTYWY
DLA BRANŻY

WYBRANE DANE FINANSOWE

Polska jest liderem w Europie Środkowej w zakresie rozwoju
energetyki odnawialnej – odpowiadała za 52% łącznego
wzrostu produkcji „zielonej energii” w regionie na przestrzeni
ostatniego dziesięciolecia. Jako kraj Polska wyróżnia się
również jednym z najwyższych średniorocznych temp
wzrostu produkcji energii elektrycznej z OZE w regionie.
Przewiduje się (według danych Instrat), że do 2030 roku
moce zainstalowane z OZE wzrosną do 59,9 GW z 16,3 GW
na koniec listopada 2021.

Wybrane dane
finansowe
(w tys. PLN)

2018

2019

2020

9M20

9M21

Przychody netto
ze sprzedaży

3 504

8 748

10 888

4 244

41 125

Wynik na działalności
operacyjnej

(8 188)

(3 589)

(654)

(1 433)

12 685

EBITDA

(7 690)

492

16 489

1 974

35 012

Wynik netto

(9 253)

(1 111)

6 198

(4 080)

27 656

Wyniki sporządzone
zgodnie z Ustawą
o rachunkowości

Wyniki sporządzone
zgodnie z MSR
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W yłączo ne z dystryb u cji, b ezp o średniej lu b p o średniej, w U SA, Au stralii, Kanadzie i Jap o nii o raz w innych ju rysdykcjach gdzie taka dystryb u cja m o że b yć niezgo dna
z p raw em . Niniejszy ko m u nikat jest do ku m entem w yłącznie p ro m o cyjnym stano w iącym reklam ę i w żadnym w yp adku nie p o w inien stano w ić p o dstaw y do
p o dejm o w ania decyzji o nab yciu akcji Vo rtex Energy S.A. („Sp ó łka"). Jedynym p raw nie w iążącym do ku m entem zaw ierającym info rm acje o Sp ó łce o raz o fercie
p u b licznej akcji Sp ó łki na teryto riu m Po lski („O ferta") jest p ro sp ekt („Pro sp ekt") p rzygo to w any w zw iązku z O fertą i u b ieganiem się o do p u szczenie akcji Sp ó łki do
o b ro tu na rynku regu lo w anym , zatw ierdzo ny p rzez Ko m isję Nadzo ru Finanso w ego w dniu 17 lu tego 2022 r. Pro sp ekt w fo rm ie elektro nicznej jest do stęp ny na
stro nach interneto w ych: Sp ó łki (w w w .vo rtex-energy.p l) o raz Santander Bank Po lska S.A. (w w w .santader.p l/inw esto r).
NIE PO D LEGA RO ZPO W SZEC H NIANIU , BEZPO ŚRED NIO C ZY PO ŚRED NIO , NA TERYTO RIU M ALBO D O STANÓ W ZJED NO C ZO NYC H AM ERYKI,

