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1. Information on the occurrence of trends and events 
in the market environment of the Issuer, which in 
the Issuer’s opinion may have important 
consequences in the future for the financial 
condition and results of the Issuer. 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i 
zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w 
ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne 
skutki dla kondycji finansowej Spółki. 

 
  
In November 2013 five important events were worth 
highlighting: a) Photon Energy N.V.‘s power plants 
outperformed generation estimates by an average of 
nearly 11%, b) Photon Energy N.V. announced its 
new global strategy, c) Photon Energy shares were 
given a “Buy” rating by the renowned German 
research house Kalliwoda Research, d) 27 million 
Photon Energy shares were admitted to trading on 
NewConnect and e) Photon Energy N.V. executed a 
share issuance and contribution transaction. 

 
 

Spółka informuje o pięciu najważniejszych 
wydarzeniach, które miały miejsce w listopadzie 
2013 r.: a) Wyniki produkcyjne portfela elektrowni 
Photon Energy N.V. przewyższyły prognozy średnio o 
prawie 11%, b) Photon Energy N.V. ogłosił swoją 
nową strategię globalną, c) Znany niemiecki dom 
badawczy Kalliwoda Research przyznał „Kupuj” 
rating dla akcji Photon Energy, d) Wprowadzenie 27 
milionów akcji zwykłych do obrotu na rynku 
NewConnect oraz e) Photon Energy N.V. dokonał 
nowej emisji oraz transferu akcji. 
 

 
a) Photon Energy N.V.’s power plants 

outperformed generation estimates by an 
average of nearly 11% 

 

In November the power plants in the Company’s 
proprietary portfolio outperformed generation 
estimates. The average performance of all power 
plants in Photon Energy N.V.’s portfolio exceeded 
energy forecasts by approximately 11%. 
 

 

 
For more information, please refer to chapter 2 
“Proprietary PV plants”. 
 

 

a) Wyniki produkcyjne portfela elektrowni 
Photon Energy N.V. przewyższyły prognozy 
średnio o prawie 11%  
 
W listopadzie 2013 elektrownie wchodzące w 
skład portfela Spółki przekroczyły prognozy 
energetyczne i osiągnęły znacznie wyższe 
wyniki, niż oczekiwano. Średnia produkcja 
energii wszystkich elektrowni Spółki była wyższa 
średnio o 11% od zakładanych przez audyty 
energetyczne.  

 

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do 
rodziału 2. „Portfel elektrowni własnych”.  

b) Photon Energy N.V. announced its new global 
strategy  

 

In November 2013 the management board of 
Photon Energy N.V. announced its new global 
strategy with the intention to focus on 
investments and services in multiple sweet spots 
in the value chain and thereby to position Photon 
Energy N.V. as the leading Experts for the Solar 
Age globally, creating higher value for the 
Company’s customers and shareholders.  
 

 

The new strategy is tailor made for the Solar Age, 
now that the world’s most abundant energy 
source is available for on-site electricity 
generation globally at an ever more competitive 
cost.  

b) Photon Energy N.V. ogłosił swoją nową strategię 
globalną  
 
W listopadzie bieżącego roku Zarząd Photon 
Energy N.V. poinformował o nowej globalnej 
strategii Spółki, z zamiarem koncentracji na 
inwestycjach i usługach w sweet spot w łańcuchu 
wartości, w celu zapewnienia Photon Energy N.V. 
czołowej pozycji wśród ekspertów Słonecznej 
Wieku na świecie oraz wykreowania jeszcze 
większej wartość dla wszystkich akcjonariuszy 
Spółki. 
 
Nowa strategia jest stworzona na miarę 
Słonecznego Wieku, zwłaszcza teraz, kiedy to 
najbardziej obfite źródło energii na świecie jest 
dostępne globalnie dla wytwarzania energii na 
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The Company wants to get away from 
government support schemes and unpredictable 
political behaviour and to focus on delivering 
lifecycle-solutions directly to customers. PV 
plants are no longer primarily financial assets but 
built to cover on-site consumption. Customers 
require sophisticated energy solutions and 
financing models, similar to mortgages or car 
leasing. Operations & Maintenance including 
performance guarantees in combination with 
insurance solutions are the key to standardised 
financing. Diversification along the value chain 
and by geography is crucial for risk mitigation. 
Sustainable shareholder value is only created by 
activities generating recurring revenue streams.    
 
 
 
 
 
 
The goal of the new strategy is to generate 
recurring revenue streams while maximising 
customer value. Photon Energy’s revised focus is 
now on Customised Energy Solutions, 
Decentralised Energy Production, Standardised 
Financing, Operations & Maintenance and Asset 
Management.  
 
 
 
A detailed presentation outlining the Company’s 
new strategy can be downloaded on the “Why 
Invest” page of our Investor Relations section of 
the Company’s website www.photonenergy.com. 

 
 

miejscu u klienta po najbardziej konkurencyjnej 
cenie. 
 
Spółka ma zamiar uwolnić się od rządowych 
systemów wsparcia oraz nieprzewidywalnych 
politycznych zachowań, a także skupić się na 
dostarczaniu rozwiązań pokrywających całkowity 
cylk rozwoju produktu bezpośrednio do klientów. 
Instalacje fotowoltaiczne to już nie tylko główne 
aktywa finansowe, ale przede wszystkim pokrycie 
miejscowego zużycia energii. Klienci wymagają 
zaawansowanych rozwiązań energetycznych i 
modeli finansowych, podobnych do tych 
stosowanych w kredytach hipotecznych i leasingu 
samochodów. Obsługa i konserwacja, w tym 
gwarancja dobrego wykonania w połączeniu z 
ubezpieczeniem są kluczem do 
standaryzowanego finansowania. Dywersyfikacja 
w łańcuchu wartości i dywersyfikacja 
geograficzna są niezbędne dla zmniejszenia 
ryzyka. Zrównoważona wartość dla akcjonariuszy 
jest wynikiem działań generujących regularne 
strumienie przychodów. 
 
Założeniem nowej strategii jest generowanie 
regularnych strumieni przychodów przy 
jednoczesnej maksymalizacji wartości dla klienta. 
W ramach nowej strategiii, Photon Energy 
skupiać się bedzie na oferowaniu indywidualnych 
rozwiązaniach energetycznych, decentralizacji 
produkcji energii, standaryzowanym 
finansowaniu, eksploatacji i konserwacji oraz 
zarządzaniu aktywami.   
 
Szczegółowa prezentacja z nową strategią Spółki 
została opublikowana w zakładce „Why invest” w 
sekcji Relacji Inwestorskich na stronie 
internetowej Spółki: www.photonenergy.com.  

c) Photon Energy shares were given a “Buy” rating 
by the renowned German research house 
Kalliwoda Research 

 
 

The renowned Frankfurt-based independent 
research house Dr. Kalliwoda Research has 
initiated research coverage of Photon Energy N.V. 
with a “Buy” rating and a target price of PLN 3.00 
per share.  

 
In the report titled “Promising play on the Solar 
Age” published on 27 November 2013, Dr. 

c) Znany niemiecki dom badawczy Kalliwoda 
Research przyznał „Kupuj” rating dla akcji 
Photon Energy   

 

 
Znany niezależny dom badawczy z siedzibą we 
Frankfurcie Dr Kalliwoda Research zainicjował 
doniesienia o Photon Energy N.V. z ratingiem 
"Kupuj" i docelową ceną na poziomie 3,00 PLN za 
akcję.  
 
W raporcie zatytułowanym "Obiecujące akcje 

http://www.photonenergy.com/
http://www.photonenergy.com/


 
 
 

 

 

 
Photon Energy N.V. | Barbara Strozzilaan 201 | Amsterdam 1083 HN |The Netherlands | Corporate number: 51447126 | VAT number: NL850020827B01 | 
www.photonenergy.com | T + 31.202.402.570  
 
 

 4/12 

Kalliwoda backs the management’s new global 
strategy, which focuses on delivering energy 
directly to customers and not expanding its 
business on government-run feed-in-tariff 
schemes. The strategy “strikes a good balance 
between low risk and substantial global growth 
potential that we expect to be reflected in 
dynamic increases of EBIDTA and operating cash 
flow in the coming years”, states Dr. Kalliwoda. 
 
 
 
 
 
Based on results for Q3 2013, Dr. Kalliwoda 
Research argue that “Photon Energy has reached 
an inflexion point” and expect revenues to pick 
up substantially over the next two years.  
 
 
The report continues to describe Photon Energy 
as “an attractive opportunity for investors with a 
long-term view towards one of the fastest 
growing industries over the next few decades”. 
 
 
The full research report can be downloaded on 
the “Why Invest” page of our Investor Relations 
section of the Company’s website 
www.photonenergy.com. 
   

 

wieku słonecznego", opublikowanym w dniu 27 
listopada 2013 r. badania Kalliwody popierają 
nową strategię globalną, która koncentruje się na 
dostarczaniu energii bezpośrednio do klientów i 
na zaprzestaniu rozszerzania działalności w 
oparciu o programy rządowe dotyczące taryfy 
FiT. Strategia "zapewnia odpowiednią 
równowagę pomiędzy niskim ryzykiem i 
znacznym potencjałem globalnego wzrostu, która 
naszym zdaniem znajdzie odzwierciedlenie w 
dynamicznym wzroście EBITDA i przepływów z 
działalności operacyjnej w ciągu najbliższych lat", 
oświadcza Dr. Kalliwoda. 
 
Na podstawie wyników za kw. III 2013, Kalliwoda 
Research dowodzi, iż "Photon Energy osiągnął 
punkt przegięcia" i spodziewa się znacznego 
podwyższenia dochodów w ciągu najbliższych 
dwóch lat. 
 
Raport opisuje również Photon Energy jako 
"atrakcyjną możliwość dla inwestorów z 
długoterminową wizją na jedną z najszybciej 
rozwijających się branż w ciągu najbliższych kilku 
lat". 
 
Szczegółowy raport z badań jest dostępny do 
pobrania w zakładce „Why invest” w sekcji Relacji 
Inwestorskich na stronie internetowej Spółki: 
www.photonenergy.com. 
 

d) 27 million Photon Energy shares were admitted 
to trading on NewConnect 
 
On 15 November 2013 the Company listed 
27,000,000 ordinary shares issued on 30 June 
2013.  

 
At that moment the total issued capital of the 
Company amounted to EUR 500,000 (five 
hundred thousand) and was divided into 
50,000,000 (fifty million) ordinary shares at a 
nominal value of EUR 0.01 (one eurocent) each.  

 

d) Wprowadzenie 27 milionów akcji zwykłych do 
obrotu na rynku NewConnect 

 

W dniu 15 listopada 2013 roku 27 milionów akcji 
zwykłych Spółki, wyemitowanych 30 czerwca 
2013 roku, zostalo wprowadzonych do obrotu na 
rynku NewConnect. 
 
Na ten moment, całkowity wyemitowany kapitał 
Spółki wynosił 500.000 EUR (pięćset tysięcy) i 
dzielił się na 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) 
akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 EUR 
(jeden eurocent) każda akcja.  
  
  
 

e) Photon Energy N.V. executed a share issuance 
and contribution transaction 

 

On 21 November 2013, Photon Energy N.V. 

e) Photon Energy N.V. dokonał nowej emisji oraz 
transferu akcji  

 
W dniu 21 listopada 2013 roku, Photon Energy 

http://www.photonenergy.com/
http://www.photonenergy.com/
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resolved to issue to the Subscriber Solar Age 
Investments B.V. ("SAI BV") 10,000,000 new 
shares in the share capital of the Company with 
a nominal value of EUR 0.01 each for a total 
subscription value of EUR 100,000 (PLN 418,470).   
 
 
SAI BV settled the subscription consideration 
by offsetting its existing receivable against the 
Issuer. Subsequently, SAI BV transferred to PENV 
10,000,000 existing shares (the 
"Treasury Shares"), free of payment, out of its 
total shareholding of 38,263,074 shares (63.77% 
of the share capital). The Treasury Shares are 
admitted to trading on the NewConnect segment 
of the Warsaw Stock Exchange. 
 
 
The net result of this transaction is that the 
Company's equity increased by 100,000 EUR. The 
number of issued shares of the Company 
increased from 50,000,000 to 60,000,000, while 
the number of outstanding shares remained 
unchanged at 50,000,000. PENV is not entitled to 
exercise the voting rights attached to the 
Treasury Shares. The general number of 
exercisable votes at the General Meeting of 
Shareholders remained unchanged.  
 
If and as Photon Energy were to sell any of these 
Treasury Shares to external investors, the 
Company’s number of outstanding shares would 
increase accordingly and thereby the 
shareholders structure will be changed.  
 

N.V. wyemitował dla akcjonariusza Solar Age 
Investments B.V. (“SAI BV“) 10.000.000 nowych 
akcji w kapitale zakładowym Spółki, po cenie 
subskrypcji równej wartości nominalnej 0,01 EUR 
za akcję oraz o łącznej wartości subskrypcji w 
wysokości 100.000 EUR (418.470 PLN). 
 
SAI BV rozliczył zapłatę za subskrybowane akcje 
poprzez potrącenie istniejących wierzytelności w 
stosunku do Spółki. Następnie, SAI BV przekazał 
PENV 10.000.000 istniejących akcji Spółki (“Akcji 
Własnych"), za darmo, ze swojego całkowitego 
pakietu 38.263.074 akcji (stanowiącego 63,77% 
kapitału zakładowego Spółki). Akcje Własne 
Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku 
NewConnect prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 

W rezultacie, nastąpił wzrost kapitału 
zakładowego Photon Energy N.V. o 100.000 EUR. 
Całkowita liczba wyemitowanych akcji Spółki 
wzrosła z 50.000.000 do 60.000.000, podczas gdy 
liczba akcji Spółki z wyłączeniem akcji własnych 
pozostała na nie zmienionym poziomie 
50.000.000. PENV nie ma prawa do wykonywania 
głosów z akcji własnych. Ogólna liczba 
wykonywanych głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy się nie zmieniła. 
 
W zależności od tegy, czy Photon Energy uda się 
sprzedać Akcje Własne inwestorom 
zewnętrznym, liczba akcji w posiadaniu 
akcjonariuszy będzie odpowiednio rosnąć, a tym 
samym zmieni się również struktura udziałowa w 
kapitale zakładowym i liczbie głosów. 
  

Chart 1. Charts detailing the Company’s shareholders structure as of 30 November 2013 / Graficzna prezentacja struktury 
akcjonariatu Spółki na dzień 30 listopada 2013 r. 
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2. Proprietary PV plants 
 

The table below represents power plants owned 
directly or indirectly by Photon Energy N.V. as of the 
date of the reporting period. 

2. Portfel elektrowni własnych 
 

W tabeli poniżej przedstawione zostały elektrownie, 
które należą bezpośrednio lub pośrednio do spółki 
Photon Energy N.V. w okresie objętym raportem. 

 
Table 2. Production results in November 2013 / Wyniki produkcyjne w listopadzie 2013 r. 
 

Project name Capacity Prod. November Proj. November Perf. YTD Prod. YTD Proj. Perf. YoY ratio 

Nazwa projektu Moc Prod. Listopad Proj. Listopad Wykon. YTD Prod. YTD Proj. Wykon. Rok do roku 

Unit kWp (kWh) (kWh) % (kWh) (kWh) % % 

Komorovice 2,354 62,619 50,167 24.8% 2,200,006 2,315,349 -5.0% -11.2% 

Zvíkov I 2,031 66,701 43,898 51.9% 1,842,974 2,029,291 -9.2% -16.5% 

Dolní Dvořiště 1,640 49,453 36,579 35.2% 1,534,673 1,688,204 -9.1% -9.1% 

Svatoslav 1,231 33,368 27,167 22.8% 1,084,428 1,253,829 -13.5% -14.4% 

Slavkov 1,159 40,515 25,871 56.6% 1,203,579 1,193,997 0.8% -9.7% 

Mostkovice SPV 1 209 6,415 6,671 -3.8% 205,151 191,889 6.9% -10.0% 

Mostkovice SPV 3 926 26,376 21,030 25.4% 906,179 899,664 0.7% -7.2% 

Zdice I 1,498 39,953 32,249 23.9% 1,452,875 1,476,456 -1.6% -13.3% 

Zdice II 1,498 39,556 32,249 22.7% 1,443,358 1,476,456 -2.2% -12.4% 

Radvanice 2,305 64,474 49,657 29.8% 2,231,066 2,291,793 -2.6% -10.1% 

Břeclav rooftop 137 5,417 4,891 10.8% 142,054 132,553 7.2% -8.5% 

Total Czech PP 14,988 434,848 330,429 31.6% 14,246,342 14,949,482 -4.7% -11.7% 

Babiná II 999 21,705 32,547 -33.3% 889,827 980,111 -9.2% -15.3% 

Babina III 999 21,732 32,547 -33.2% 880,074 980,111 -10.2% -17.0% 

Prša I. 999 25,737 30,137 -14.6% 1,041,843 980,672 6.2% -11.3% 

Blatna 700 19,347 23,920 -19.1% 692,949 717,148 -3.4% -8.6% 

Mokra Luka 1 963 38,590 41,096 -6.1% 1,048,592 1,017,553 3.1% -12.3% 

Mokra Luka 2 963 40,015 41,096 -2.6% 1,074,997 1,017,553 5.6% -11.5% 

Jovice 1 979 25,743 20,557 25.2% 897,104 949,923 -5.6% -10.6% 

Jovice 2 979 25,278 20,557 23.0% 884,262 949,923 -6.9% -10.1% 

Brestovec 850 29,163 30,250 -3.6% 926,730 855,969 8.3% -11.4% 

Polianka 999 25,776 20,976 22.9% 901,671 972,362 -7.3% -13.1% 

Myjava 999 32,379 32,719 -1.0% 1,007,091 1,021,948 -1.5% -12.4% 

Total Slovak PP 10,429 305,465 326,403 -6.4% 10,245,139 10,443,274 -1.9% -12.2% 

Verderio 261 8,432 8,340 1.1% 244,898 266,960 -8.3% -12.0% 

Biella 993 41,410 43,053 -3.8% 1,171,660 1,101,974 6.3% N/A 

Total Italian PP 1,254 49,842 51,392 -3.0% 1,416,558 1,368,934 3.5% -12.0% 

Symonston 144 24,160 22,390 7.9% 119,805 107,084 11.9% N/A 

Total Australian PP 144 24,160 22,390 7.9% 119,805 107,084 11.9% N/A 

Ückermünde 
Kindergarten 25 269 369 -27.2% 17,975 20,383 -11.8% 14.0% 
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Project name Capacity Prod. November Proj. November Perf. YTD Prod. YTD Proj. Perf. YoY ratio 

Nazwa projektu Moc Prod. Listopad Proj. Listopad Wykon. YTD Prod. YTD Proj. Wykon. Rok do roku 

Unit kWp (kWh) (kWh) % (kWh) (kWh) % % 

Brandenburg 75 1,125 1,434 -21.5% 44,241 46,272 -4.4% N/A 

Altentreptow 156 2,149 3,194 -32.7% 128,296 132,877 -3.4% N/A 

Total German PP 256 3,542 4,997 -29.1% 190,512 199,532 -4.5% 14.0% 

Total 27,071 817,857 735,612 11.2% 26,218,356 27,068,306 -3.1% -6.7% 

 *N/A – Not Available / Niedostępne 

Notes: 

Capacity – installed capacity of the power plant 

Prod. November – production in the month of November 

Proj. November – projection in the month of November 

Perf. – performance of the power plant in November i.e. (production in 
November / projection for November) – 1 

 
YTD Prod. – accumulated production year-to-date i.e. from January until 
November 2013 

 
YTD Proj. – accumulated projection year-to-date i.e. from January until 
November 2013 

 
Perf. YTD – performance of the power plant year-to-date i.e. YTD prod. 
in 2013 / YTD proj. in 2013) – 1 

 
YoY ratio – ( YTD Prod. In 2013  / YTD Prod. In 2012) – 1 

 

Uwagi: 

Moc – zainstalowana moc elektrowni 

Prod. Listopad – produkcja w listopadzie 

Proj. Listopad – prognozy na miesiąc listopad 

Perf. – wykonanie przez elektrownie założonych prognoz w 
listopadzie (produkcja w listopadzie 2013 / prognozy na listopad 
2013) 

YTD Prod. – zakumulowana produkcja od początku roku do 
końca miesiąca objętego danym raportm – od stycznia do 
listopada 2013 

YTD Proj. – zakumulowane prognozy za okres od początku roku 
do końca miesiąca objętego danym raportm – od stycznia do 
listopada 2013 

Perf. YTD – wykonanie przez elektrownie założonych prognoz w 
okresie od stycznia do listopada 2013 ((YTD Prod. w 2013r./ YTD 
Proj. w 2013r.) – 1 

YoY – porównanie YTD Prod. w 2013 do YTD Prod. za ten sam 
okres w roku poprzednim ((YTD Prod. w 2013r./ YTD Proj. w 
2012r.) – 1 

 

Chart 2. Generation results versus forecast between 1 January 2011 and 30 November 2013 / Wyniki produkcyjne a 
prognozy od 1 stycznia 2011 r. do 30 listopada 2013 r. 
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Chart 3. Generation results and capacity growth between January 2011 and November 2013 / Wyniki produkcyjne i 
zainstalowane moce od stycznia 2011 r. do listopada 2013 r. 

 

 

 

Chart 4. Specific Performance / Wskaźnik wydajności produkcyjnej SPR 

 
 
Specific Performance is a measure of efficiency which shows the 
amount of kWh generated per 1 kWp of installed capacity and 
enables the simple comparison of year-on-year results and 
seasonal fluctuations during the year. 
 
 

In November 2013 the average performance of all 
power plants in Photon Energy N.V.’s portfolio 
exceeded energy forecasts by an average of nearly 
11%. Due to exceptionally low sunshine in the first 
half of the year, the portfolio still recorded an 
underperformance of approx. 3% against generation 
estimates YTD (down by approx. 7% YOY). 

 
Wskaźnik wydajności produkcyjne elektrowni własnych (z ang. 
Specific Performance Ratio (SPR)) pokazuje ilość kWh 
wyprodukowanych na jednostkę zainstalowanych mocy (1 kWp) i 
umożliwia szybkie porównanie wydajności produkcji r/r oraz 
pokazuje wahania sezonowe na przełomie roku. 

 

Miesięczne wyniki produkcyjne wszystkich 
elektrowni Photon Energy N.V. w listopadzie były 
wyższe średnio o 11% od zakładanych przez audyty 
energetyczne. Ze względu na wyjątkowo niskie 
napromieniowanie słoneczne od pierwszej połowy 
roku, skumulowane wyniki produkcyjne byly niższe 
od zakładanych prognoz średnio o 3% YTD (spadek o 
7% wobec wyników rok wcześniej).   

In November the Czech portfolio performed 
exceptionally well and exceeded energy forecasts by 
a solid 32% on average, while the Slovak power 
plants recorded a decline and underperformed by 
6% on average. The Australian power plant 
continued its positive trend and overperformed by 

W listopadzie portfel elektrowni czeskich 
performował wyjątkowo dobrze i przewyższył wyniki 
produkcyjne średnio o całe 32% powyżej prognoz 
energetycznych. Elektrownie na Słowacji  
odnotowały spadek produkcji i performowały 
średnio o 6% poniżej prognoz. Eletrownia w Australii 
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8% on average. Both the Italian and the German 
power plants recorded an underperformance of 
approx. 3% and 29% against energy forecasts, 
respectively. 

podążała za pozytywnym trendem osiągając wyniki 
średnio o około 19% powyżej szacowanych wielkości 
produkcyjnych. Tylko elektrownie w Niemczech i we 
Włoszech performowały poniżej szacowanych 
wielkości produkcyjnych odpowiedio o około 3% 
oraz 29%. 

 
Specific performance in November increased by 8% 
YOY to 30 kWh/kWp due to more favourable 
weather conditions compared to the same month in 
2012. 

 
Wskaźnik efektywności produkcyjnej SPR wyniósł w 
listopadzie 30 kWh/kWp (wzrost o 8% wobec SPR 
rok wcześniej) ze względu na poprawę warunków 
pogodowych wobec października 2012 roku. 
 

 
3. Summary of all information published by the Issuer 

as current reports for the period covered by the 
report. 

 
In the period covered by this report the following 
current reports were published. These reports are 
published in the EBI (Electronic Database 
Information) system of Warsaw Stock Exchange: 
 
No. 22/2013 published on 5 November 2013: 
Resolution of the Management Board of KDPW to 
register 27,000,000 ordinary shares 
 
No. 23/2013 published on 6 November 2013: 
Application submission to set the date of first 
trading on NewConnect 
 
No. 24/2013 published on 13 November 2013: 
Designation of First Trading Day on NewConnect 
 
 
No. 25/2013 published on 15 November 2013: 
Monthly report for October 2013 
 
No. 26/2013 published on 15 November 2013: 
Quarterly report for Q3 2013 
 
No. 27/2013 published on 21 November 2013: 
Photon Energy N.V. with new global strategy 
 
No. 28/2013 published on 21 November 2013: 
Photon Energy N.V. executed share issuance and 
contribution transaction 
 
No. 29/2013 published on 27 November 2013: 
Renowned German research house gives "Buy" 
rating for Photon Energy shares  
 
In the current reporting period no ESPI (Electronic 

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych 
przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w 
okresie objętym raportem. 

 
W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka 
publikowała poniższe raporty bieżące w systemie EBI 
(Elektroniczna Baza Informacji): 
 
 
Nr 22/2013 opublikowany dnia 5 listopada 2013 r.: 
Uchwała Zarządu KDPW o rejestracji 27.000.000 akcji 
 
 
Nr 23/2013 opublikowany dnia 6 listopada 2013 r.: 
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia 
notowań akcji na NewConnect 
 
Nr 24/2013 opublikowany dnia 13 listopada 2013 r.: 
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku 
NewConnect 
 
Nr 25/2013 opublikowany dnia 15 listopada 2013 r.: 
Raport miesięczny za październik 2013r.  
 
Nr 26/2013 opublikowany dnia 15 listopada 2013 r.: 
Raport kwartalny za III kw 2013 r.  
 
Nr 27/2013 opublikowany dnia 21 listopada 2013 r.: 
Nowa globalna strategia Photon Energy N.V.  
 
Nr 28/2013 opublikowany dnia 21 listopada 2013 r.: 
Photon Energy N.V. dokonał nowej emisji oraz 
transferu akcji  
 
Nr 29/2013 opublikowany dnia 27 listopada 2013 r.: 
Znany niemiecki dom badawczy przyznaje "Buy" 
rating dla akcji Photon Energy  
 
 Spółka nie publikowała żadnych raportów ESPI 
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Transfer Information System) reports were published 
by the Company. 
 

 

(Elektroniczny System Przekazywania Informacji) w 
bieżącym okresie. 
 

4. Information how the capital raised in the private 
placement was used in the calendar month covered 
by the report. If any of the contributed capital was 
spent in the given month. 
 
Not applicable.  
 
 

4. Informacje na temat realizacji celów emisji i 
wykorzystaniu kapitału pochodzącego z oferty 
prywatnej w danym miesiącu kalendarzowym, 
którego dotyczy niniejszy raport. 
 

Nie dotyczy. 
 

 

5. Investors’ calendar 
 

January 2014 
14.01.2014 

 
February 2014 
14.02.2014 
14.02.2014 
 
 
March 2014 
14.03.2014 
 
April 2014 
14.04.2014 
 
May 2014 
14.05.2014 
 
15.05.2014 
 
June 2014 
13.06.2014 
 
30.06.2014 
 
July 2014 
14.07.2014 
 
August 2014 
14.08.2014 
 
14.08.2014 
 
September 2014 
12.09.2014 
 
October 2014 
14.10.2014 
 

 
 
 
Monthly report December 
2013 
 
Monthly report January 2014 
Entity and consolidated 
reports for Q4 2013 
 
 
Monthly report February 
2014 
 
Monthly report March 2014 
 
 
Monthly report April 2014 
 
Entity and consolidated 
reports for Q1 2014 
 
Monthly report May 2014 
 
Annual report 2013 
 
 
Monthly report June 2014 
 
 
Monthly report July 2014 
 
Entity and consolidated 
reports for Q2 2014 
 
Monthly report August 2014 
 
 
Monthly report September 
2014 

5. Kalendarz inwestora 
 

Styczeń 2014 
14.01.2014 

 
Luty 2014 
14.02.2014 
 
14.02.2014 
 
Marzec 2014 
14.03.2014 
 
Kwiecień 2014 
14.04.2014 
 
Maj 2014 
14.05.2014 
 
15.05.2014 
 
Czerwiec 2014 
13.06.2014 
 
30.06.2014 
 
Lipiec 2014 
14.07.2014 
 
Sierpień 2014 
14.08.2014 
 
14.08.2014 
 
Wrzesień 2014 
12.09.2014 
 
Październik 2014 
14.10.2014 
 

 
 

 
Raport miesięczny za 
grudzień 2013 
 
Raport miesięczny za styczeń 
2014 
Raport skonsolidowany i 
jednostkowy za IV kw. 2013 r. 
 
Raport miesięczny za luty 
2014 
 
Raport miesięczny za marzec 
2014 
 
Raport miesięczny za 
kwiecień 2014 
Raport skonsolidowany i 
jednostkowy za I kw. 2014 r. 
 
Raport miesięczny za maj 
2014 
Raport roczny za 2013 r. 
 
 
Raport miesięczny za 
czerwiec 2014 
 
Raport miesięczny za lipiec 
2014 
Raport skonsolidowany i 
jednostkowy za II kw. 2014 r. 
 
Raport miesięczny za 
sierpień 2014 
 
Raport miesięczny za 
wrzesień 2014 
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November 2014 
14.11.2014 
 
14.11.2014 
 
December 2014 
12.12.2014 
 
 
 

 
Monthly report October 2014 
 
Entity and consolidated 
reports for Q3 2014 
 
Monthly report November 
2014 
 

Listopad 2014 
14.11.2014 
 
14.11.2014 
 
Grudzień 2014 
12.12.2014 
 
 

 
Raport miesięczny za 
październik 2014 
Raport skonsolidowany i 
jednostkowy za III kw. 2014 r. 
 
Raport miesięczny za 
listopad 2014 
 

 
 

   

Amsterdam, 13 December 2013 Amsterdam, 13 grudnia 2013 r. 
 
 
 
 
 

Georg Hotar Michael Gartner 
Member of the Board of Directors Member of the Board of Directors 
Członek Zarządu Członek Zarządu 
 
 
Investors Relations contact: 
 
Investor Relations  
Photon Energy N.V. 
Barbara Strozzilaan 201 
1083 HN Amsterdam 
The Netherlands 
Phone:  +420 277 002 910 
E-mail: ir@photonenergy.com 
Web:  www.photonenergy.com 

 

 
 
Kontakt do Działu Relacji Inwestorskich: 
 
Relacje Inwestorskie  
Photon Energy N.V. 
Barbara Strozzilaan 201 
1083 HN Amsterdam 
Niderlandy 
Telefon: +420 277 002 910 
E-mail: ir@photonenergy.com 
Web:  www.photonenergy.com 
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