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- INFORMACJA PRASOWA –

Inwestycje w farmy fotowoltaiczne gwarantem dochodu pasywnego

SVERINUS S.A., spółka z branży OZE, zachęca inwestorów do współpracy przy
realizacji projektów wielkich farm fotowoltaicznych. Aktualnie jest w trakcie realizacji
trzech elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 20 MW. Każdy, kto szuka intratnej
inwestycji, może wziąć udział w projektach chroniących środowisko, zarabiając na
nich nawet 12%.
Zespół Grupy SVERINUS doświadczenie w branży energii odnawialnej zdobywa od
kilkunastu lat, w obszarze indywidualnych instalacji fotowoltaicznych oraz budowy farm
wiatrowych, na terenie całej Europy. W 2020 roku wiodąca spółka grupy - SVERINUS S.A.
rozpoczęła w Polsce prace nad trzema projektami farm fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 94 ha. Poza finansowaniem własnym Grupy oraz pozyskanym przez współpracujący z nią Fundusz SiiEF GmbH & Co. KG – SLASKii Equity Fund, Spółka stworzyła kilka modeli inwestycyjnych dla inwestorów indywidualnych. Jest to model innowacyjny i niespotykany dotychczas przy tego typu projektach, ale gwarantuje zysk i długoletni dochód pasywny, wypłacany nawet co miesiąc - tłumaczy Seweryn Ślaski, Prezes Zarządu SVERINUS
S.A..
Spółka SVERINUS oferuje modele inwestycji w kilku wariantach wypłat - od miesięcznych po dwuletnie, w wysokości od 4% do 12%. Daje to inwestorom ofertę zdecydowanie wyższą niż lokaty bankowe czy inne popularne narzędzia inwestycyjne. Naszym celem
jest zbudowanie społeczności skupionej wokół odnawialnej energii i ochrony środowiska, a
przy tym - zarabiającej. Próg wejścia w inwestycje w nasze projekty farm ustaliliśmy tak,
by przeciętny Polak mający oszczędności i szukający możliwości ich pomnożenia, mógł do
nas dołączyć - mówi Seweryn Ślaski - Jak pokazują pierwsze miesiące naszych działań, była
to dobra decyzja, bo mikroinwestorów stale przybywa.
SVERINUS w swoich analizach i prospektach dla inwestorów wskazuje kluczowe
czynniki, dla których warto inwestować w fotowoltaikę. Obowiązek zakupu przez spółki
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energetyczne wyprodukowanej na farmach energii zaspokaja najważniejszy z punktu widzenia inwestora czynnik, jakim jest gwarancja zysku. W aktualnej sytuacji pandemicznej,
niosącej kryzys gospodarczy, poziom zapotrzebowania na energię elektryczną nie zmienia
się, co ukazuje inwestycje w tę gałąź gospodarki jako bezpieczną pod kątem odporności na
kryzysy. Kluczowym czynnikiem jest możliwość osobistego, znacznego zaangażowania w
ochronę środowiska. Sam mam rodzinę, trójkę dzieci i chcę dla nich świata zdrowego, z
czystym powietrzem, wodą i glebą. Dla nich zrobię co w mojej mocy, by emisja CO2 została ograniczona - deklaruje Seweryn Ślaski, pomysłodawca projektów.
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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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