Warszawa, 4 czerwca 2020 r.

- INFORMACJA PRASOWA –

SVERINUS S.A. rozpoczyna budowę wielkich farm fotowoltaicznych w innowacyjnym modelu
indywidualnych inwestycji

W Wielkopolsce powstaną na początek dwie farmy PV o łącznej powierzchni prawie 15 ha
i łącznej mocy 11 MW. SVERINUS S.A. pracuje jednocześnie nad trzema projektami o mocy 20 MW,
rozlokowanymi w różnych miejscach w Polsce. Docelowo Spółka będzie budować farmy o mocy
kilkudziesięciu megawatów. Realizacje wykonuje w innowacyjnym na polskim rynku modelu
indywidualnych inwestycji. Wysokość odsetek zachęciła już do współpracy kilkudziesięciu
mikroinwestorów.
Jako Grupa wykonaliśmy już setki małych instalacji dla domu i biznesu. Widząc, jaka przyszłość
stoi przed branżą fotowoltaiczną, a przede wszystkim – doceniając wpływ OZE na środowisko, w którym
żyjemy, postanowiliśmy pójść o krok dalej. – mówi Seweryn Ślaski, Prezes Zarządu SVERINUS S.A. –
Zbudowaliśmy model inwestycyjny, w którym niemal każdy może aktywnie uczestniczyć w ochronie
środowiska i budowie bezpieczeństwa energetycznego Polski, a przy tym zarabiać.
Projekty realizowane w Wielkopolsce są aktualnie już na etapie wydanej decyzji
środowiskowej, oczekują na wydanie warunków zabudowy. Przewidujemy, że warunki zabudowy
dotyczące większego z tych projektów, o powierzchni 10 ha, otrzymamy w okresie wakacyjnym, co
pozwoli z końcem roku 2020 ruszyć z budową instalacji – dodaje Seweryn Ślaski. – Harmonogram
działań jest ściśle zaplanowany, zamierzamy go terminowo wykonać.
Fundusze na realizację projektów pochodzą ze środków własnych Grupy SVERINUS, zostały
pozyskane przez współpracujący z Grupą fundusz SiiEF GmbH & Co. KG – SLASKii Equity Fund z siedzibą
w Dortmundzie, którym od lat zarządza Seweryn Ślaski, a co innowacyjne – pozyskiwane są
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od mikroinwestorów. Modeli inwestycji jest kilka, dopasowanych do potrzeb każdego inwestora –
zakładają wysokość odsetek w wysokości nawet 12% lub comiesięczną wypłatę zysku.
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kom. +48 660 515 670
media@sverinus.com

Grupa kapitałowa SVERINUS zajmuje się realizacją projektów fotowoltaicznych na każdą skalę – od domowych
instalacji, przez budowę elektrowni fotowoltaicznych aż po sprzedaż gotowych projektów farm. Zespół
zaangażowany w projekty SVERINUS posiada ponad 10-letnie doświadczenie w budowie elektrowni, także
wiatrowych, na terenie Europy. Za procesy inwestycyjne projektów odpowiada Seweryn Ślaski i prowadzony
przez niego SiiEF GmbH & Co. KG – SLASKii Equity Fund z siedzibą w Dortmundzie.

Przydatne linki:
Grupa SVERINUS - https://sverinus.com/
SiiEF GmbH & Co. KG – SLASKii Equity Fund - https://slaskii.com/
LinkedIn/ Seweryn Ślaski – https://de.linkedin.com/in/sewerynslaski
Facebook/ SVERINUS S.A. - https://www.facebook.com/sverinus
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