Teaser Farmy Słonecznej
“COP Wola Rowska”

Szanowny Inwestorze,
Zapraszamy cię do udziału w polskiej transformacji
energetycznej poprzez budowę farmy słonecznej.
Wchodzisz w dobrym momencie! Ceny energii są teraz
bardzo wysokie, co daje dobry zwrot z inwestycji. Sytuacja
geopolityczna, zmiany klimatyczne oraz rosnące
zapotrzebowanie na zieloną energię sprawiają, że nasza
farma będzie dobrze zarabiać służąc polskiej gospodarce
i naszej planecie.
e. To jest dobra inwestycja.

Rahim Blak
Prezes Grupy Copernic

PROPOZYCJA INWESTYCJI
w farmę “COP Wola Rowska”
Główne Parametry Farmy Fotowoltaicznej “COP Wola Rowska”
Przedmiot
Inwestycji

Model Biznesowy
Spółki

Spółka celowa będąca właścicielem Gruntowej Farmy Fotowoltaicznej
wytwarzającej “zieloną” energię elektryczną.

Wytwarzanie
i Sprzedaż

“Zielona” Energia Elektryczna
Gwarancje Pochodzenia (“zielone certyfikaty”)

Nazwa
Dane
Spółki Celowej

COP Wola Rowska sp. z o.o.

Adres

Ul. Lekarska 1, 31-203
203 Kraków

Numery

KRS: 0000988795, NIP: 9452260595,
9452260595 REGON: 522939204

Reprezentacja
Lokalizacja
Farmy
Fotowoltaicznej

Prezes Zarządu: Rahim Blak

Gmina

Łaskarzew

Województwo

mazowieckie

Miejscowość

Wola Rowska

Powiat

garwoliński

Udział w spółce celowej sp. z o.o. posiadającej farmę fotowoltaiczną

Forma inwestycji

Do momentu uruchomienia
sprzedaży energii wypłacamy
7,5% w skali roku

Po uruchomieniu farmy stopa
zwrotu zależy od cen energii Biznes Plan:
zysk 15%
% rocznie przy cenie prądu
785 zł/MWh

ZWROT Z INWESTYCJI
Szacowany roczny zwrot z inwestycji
w farmę fotowoltaiczną “COP Wola Rowska”
Stopa Zwrotu
z Inwestycji

0,78 MW

Wielkość Farmy

(na IX.2022)

Wartość Farmy

Cena Energii

Średnia wartość
rocznego zysku ze
sprzedaży energii

Średnia wartość
sprzedanych
Gwarancji
Pochodzenia

3 700 000 zł
(trzy miliony siedemset tysięcy za 0,78 MW)

Według stawek na TGE (Towarowej Giełdy Energii)
na rok 2023 w PLN za MWh

556 427 zł
Średni roczny
zysk
z farmy 0,78 MW

2340 zł
Roczny dochód
z farmy 0,78 MW

558 767 zł
Łączny średni roczny zysk ze
sprzedaży
z energii i gwarancji
pochodzenia

W momencie podpisywania umowy na
sprzedaż energii, wybierzemy
najkorzystniejszy model sprzedaży:
Model
sprzedawanej
energii

OTF - Kontrakt roczny na sprzedaż energii na TGE
(Towarowa Giełda Energii)
RDN - Rynek dnia następnego według TGE
(Towarowa Giełda Energii z gwarancją ceny
minimalnej.

Odbiorca Energii

Szacowany roczny
zwrot z inwestycji

Podmiot
odmiot zobowiązany do dystrybucji energii.

15%
(więcej
ięcej w Biznes Planie)

PROCES INWESTYCJI W SPÓŁKĘ CELOWĄ COP

UDZIAŁY I ZYSKI
Struktura udziałów i wypłata zysków

Struktura udziałowa

Do 49%
Inwestorzy

Min. 51%
Grupa Copernic

Cena udziałów
minimalny pakiet

2%

74 000 zł

Cena udziałów
maksymalny pakiet

49%

1 813 000 zł

Forma wypłaty zysków

Całość zysków wygenerowanych przez spółkę w danym roku
kalendarzowym, będzie wypłacona w formie dywidendy lub
umorzenia udziałów (agio) wszystkim udziałowcom spółki w
następnym roku kalendarzowym.
Wysokość rocznej wypłaty będzie obliczona jako iloczyn
udziału w spółce i wartości zysku za dany rok kalendarzowy
bez uwzględnienia amortyzacji
(tzn. przychody nie będą pomniejszone o amortyzację).

Cel i model
działania spółki

Spółka Celowa została powołana wyłącznie do zarządzania
konkretną farmą fotowoltaiczną będącą przedmiotem inwestycji, a
jej celem jest osiąganie zysków dla inwestorów. Spółka nie
będzie mogła reinwestować nadwyżek, zysk będzie wypłacany w
całym okresie działania spółki.

Operator farmy
fotowoltaicznej

Operatorem farmy, jak i spółki celowej pozostanie grupa
Copernic
Copernic,, która ma na celu budowę 1000 farm słonecznych do
2030 roku. Obecność firmy Copernic w spółce jest gwarancją
utrzymania farmy w jak najlepszym stanie oraz realizacji
wszystkich założeń umowy inwestycyjnej.

Kontakt
Wyłączny
sprzedawca:
DOinwestuj.pl

Doradca
Jacek Bujanowski
jacek.bujanowski@doinwestuj.pl
+48 510 540 200

Doradca
Maria dos Santos
maria.dossantos@reinwestuj.pl
+48 519 499 300

GRUPA COPERNIC
W tym biznesie wszystko kręci się wokół słońca

Grupa Copernic to prawie 100 osobowy zespół deweloperów podzielonych
na 3 działy: Dział projektowy, dział sprzedaży energii i dział nadzoru
budowlanego. W grupie działa 5 marek, m.in. Copernic Design Studio, Copernic
Storage i Copernic GO oraz prawie 20 spółek celowych, które budują farmy
fotowoltaiczne.
Celem grupy jest budowa 1000 własnych farm fotowoltaicznych i sieci
10 000 stacji ładowania pojazdów elektrycznych do 2030 roku.

Farmy i projekty, które realizuje Copernic, pozostają w księgach grupy,
grupy, którymi firma chce
zarządzać w całym okresie ich działania. Grupa realizuje aktualnie ponad 1500 projektów
farm fotowoltaicznych, a od niedawna również wiatrowych i projektów
wielkoskalowych magazynów energii.

Prezesem Grupy Copernic jest
Rahim Blak
Seryjny przedsiębiorca, który stoi też za
takimi firmami jak Lasy Tlenowe S.A., edrone,
mosaico. Firmy, które kontroluje zatrudniają
już ponad 500 pracowników i dynamicznie się
rozwijają. Po transformacji cyfrowej skupia
się na transformacji energetycznej.
Absolwent ASP w Krakowie i MBA w Łodzi
przede wszystkim łączy dobry biznes z
dobrą
misją
społeczną,
a
takie
możliwości
daje
właśnie
branża
odnawialnych źródeł energii.

To Będzie Dobra Inwestycja
Rahim Blak - CEO Grupy Copernic

DOinwestuj.pl
jest wyłącznym sprzedawcą inwestycji
w farmy fotowoltaiczne Grupy Copernic

DOinwestuj.pl specjalizuje się w sprzedaży inwestycji w sektorze odnawialnych
źródeł energii. Zatrudniamy ekspertów, którzy przedstawią Państwu korzyści
płynące z inwestycjii w farmy słoneczne. Opiszemy krok po kroku proces
inwestycyjny oraz wytłumaczymy jak dokonać zakupu udziałów w spółce bę
będącej
właścicielem farmy fotowoltaicznej.
Celem DOinwestuj.pl
tuj.pl jest umożliwienie indywidualnym inwestorom
lokowanie kapitału w najkorzystniejsze przedsięwzięcia biznesowe jakimi
są aktualnie farmy fotowoltaiczne.

Inwestycje w odnawialne źródła energii
tel. 22 35 08 333
tel. 510 540 200
tel. 519 499 300
biuro@doinwestuj.pl

