Confidential

INFORMACJA PRASOWA
17 lutego 2022 r.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO
DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ZATWIERDZIŁA PROSPEKT VORTEX ENERGY
W ZWIĄZKU Z PIERWSZĄ OFERTĄ PUBLICZNĄ AKCJI SPÓŁKI
Vortex Energy S.A. („Spółka”), spółka holdingowa jednego z wiodących i najbardziej
doświadczonych podmiotów działających na rynku energii odnawialnej w Polsce, tj.
grupy kapitałowej Vortex Energy („Grupa”), skupiona w 100% na branży OZE, informuje,
że Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła dziś prospekt Spółki.
Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą do 150 mln zł. Środki pozyskane
w IPO zostaną przeznaczone realizację celów strategicznych Spółki związanych z rozwojem
portfela projektów OZE.
Rolę pełniącego funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej i prowadzącego
Księgę Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych pełnić będzie Santander Bank Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie.
Dzisiejsze zatwierdzenie prospektu umożliwia nam rozpoczęcie pierwszej oferty publicznej
Vortex Energy. Polska stoi u progu wielkiej transformacji energetycznej, a my chcemy jak
najpełniej wykorzystać związane z tym rynkowe szanse. Wejście na GPW to kolejny ważny krok
w życiu Spółki - IPO pozwoli nam zdynamizować nasz rozwój i zwiększyć skalę działalności.
Wierzymy, że wraz z nowymi Akcjonariuszami będziemy dalej rozwijać projekty OZE oraz
sukcesywnie powiększać posiadany pipeline projektów farm fotowoltaicznych i parków
wiatrowych – mówi Maciej Pepliński, Prezes Zarządu Vortex Energy S.A.
Prospekt w formie elektronicznej będzie dostępny na stronach internetowych: Spółki
www.vortex-energy.pl oraz Santander Bank Polska S.A. www.santander.pl/inwestor.
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O VORTEX ENERGY
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 na terenie Polski i Niemiec. Obecnie działalność Grupy koncentruje się wyłącznie na
terenie Polski. 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, z czego około
320 MW w Polsce.
Aktualnie Vortex Energy posiada w swoim portfolio OZE na różnym etapie rozwoju o łącznej
mocy ok. 12,7 GW, z czego ok. 1,4 GW stanowią projekty farm wiatrowych oraz ok. 11,3 GW
projekty farm fotowoltaicznych .Około 1,7 GW ma zabezpieczone tytuły prawne do gruntów, z
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czego ok. 878 MW jest na etapie uzyskiwania warunków przyłączenia. Ponadto 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.
Spółka planuje, aby projekty farm wiatrowych realizowane i rozwijane przez Grupę zakładały
wykorzystanie turbin wiatrowych o mocy od 4 do 6 MW, zamiast wykorzystywanych powszechnie
w Polsce dotychczas 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.
Dodatkowo 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.
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Więcej informacji na www.vortex-energy.pl
Zastrzeżenie prawne
Wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadzie i Japonii.
Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na
podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, ("Amerykańska ustawa o
papierach wartościowych") i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub do osób z USA, chyba, że papiery
wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub
będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w
Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych w USA.
Niniejszy komunikat jest dokumentem wyłącznie promocyjnym stanowiącym reklamę w rozumieniu artykułu 2 lit. k)
Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych
dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów,
reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie
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delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301 i w żadnym wypadku nie
powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji Vortex Energy S.A. („Spółka").
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na
terytorium Polski („Oferta") będzie prospekt („Prospekt") przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o
dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
Prospekt został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego, organie nadzoru nad rynkami kapitałowymi (“KNF”), i
niezwłocznie po zatwierdzeniu przez KNF zostanie udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości, jako
spełniający warunki określone w art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia
14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (ze
zm.).
Prospekt w formie elektronicznej będzie dostępny na stronach internetowych: Spółki www.vortex-energy.pl oraz
Santander Bank Polska S.A. www.santander.pl/inwestor
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