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Ανακοίνωση εξαγοράς ΦΩΤΟΠΑΛ Α.Ε  

                                                                                   
Κηφισιά, 4 Μαρτίου 2021

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λευκωσία

Αγαπητοί κοι/ες, 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 
Θέμα: Εξαγορά εταιρείας από την εταιρεία Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε. 

Η Εταιρεία μας θα ήθελε να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι, προέβη στις 3/3/2021

στην εξαγορά με καταβολή μετρητών της εταιρείας Φωτοπάλ - Φωτοβολταικό Πάρκο Αλμυρού

Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με συμφωνητικό εξαγοράς του 100%  του

συνόλου των μετοχών. 

 Η εξαγορά αυτή εντάσσεται στο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας μας και επιβεβαιώνει

την ραγδαία αναπτυξιακή      της πορεία.

Η εξαγορασθείσα Εταιρεία, Φωτοπάλ - Φωτοβολταικό Πάρκο Αλμυρού Μονοπρόσωπη Ιδιωτική

Κεφαλαιουχική Εταιρία, έχει στην ιδιοκτησία της 1 Φ/Β Πάρκο δυναμικότητας 1,97 ΜW στο 

Βόλο   και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Αλμυρού Βόλου. Το εν λόγω πάρκο έχει συνδεθεί

στο δίκτυο της ΔΕΗ, το 2012 και χαρακτηρίζεται από την άρτια ποιότητα κατασκευής του

καθώς και την υψηλή παραγωγή του.

Με την εξαγορά  η εταιρία προσδοκά επιπρόσθετα ετήσια έσοδα της τάξεως € 700,000.

Πλέον η συνολική δυναμική παραγωγής του ομίλου εταιρειών R Energy 1 ΑΕ, ξεπερνά τα 9.3

MW, ενώ τα Φ/Β πάρκα που έχει ο Όμιλος στην κατοχή του αριθμούν τα 30, γεωγραφικά

κατανεμημένα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η εξαγορασθείσα εταιρεία θα λειτουργήσει σαν ανεξάρτητη νομική οντότητα (θυγατρική της

Ρ Ενέργεια 1          Ενεργειακή Α.Ε.). Τυχόν υπεραξία, κέρδος η ζημιά θα προκύψει σε

ενδεχόμενη συγχώνευση της θυγατρικής με την μητρική εταιρεία και ο λογιστικός χειρισμός

θα  είναι  σύμφωνος  με  τα  προβλεπόμενα  στους  κανόνες  των  Διεθνών  Προτύπων

Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς  που  ακολουθεί  η  Εταιρεία.

Δηλώνεται ότι οι παραπάνω συναλλαγές έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση (at arm’s length)
και  δεν  σχετίζονται  ούτε       επηρεάζουν  τα  συμφέροντα  του  κυρίου  μετόχου,  του

Γραμματέα ή “καθορισμένου προσώπου” σύμφωνα με την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό

στο άρθρο 137(3) του Νόμου. Ο κύριος μέτοχος και διευθυντής τής εταιρείας ουδεμία σχέση

έχει με τους αντισυμβαλλόμενους ή τους μεσολαβήσαντες στην σύναψη της συναλλαγής.

Με εκτίμηση,

Για τη Ρ Ενέργεια 1

Γεώργιος Μ. Ρόκας

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

 
Attachment: 
  1. Ανακοίνωση εξαγοράς ΦΩΤΟΠΑΛ Α.Ε  
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ηκη[Μαγνητίστε την προσοχή του αναγνώστη σας με μια εξαιρετική παράθεση από το έγγραφο ή 

χρησιμοποιήστε αυτόν το χώρο για να δώσετε έμφαση σε ένα κύριο σημείο. Για να τοποθετήσετε αυτό το 

πλαίσιο κειμένου οπουδήποτε στη σελίδα, απλώς σύρετέ το.] 

 

  

3
2

A
, 

T
H

E
O

D
O

R
O

U
 D

IL
IG

IA
N

N
I 

S
T

R
.,

 1
4

5
6

2
 K

IF
IS

IA
 

        

   Κηφισιά, 4 Μαρτίου 2021 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 

Λευκωσία 

Αγαπητοί κοι/ες,  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ  

 

Θέμα: Εξαγορά εταιρείας από την εταιρεία Ρ Ενέργεια 1 Ενεργειακή Α.Ε.  
 

Η Εταιρεία μας θα ήθελε να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι, προέβη στις 3/3/2021 στην εξαγορά με καταβολή 
μετρητών της εταιρείας Φωτοπάλ - Φωτοβολταικό Πάρκο Αλμυρού Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία 

με συμφωνητικό εξαγοράς του 100%  του συνόλου των μετοχών.  

 
 Η εξαγορά αυτή εντάσσεται στο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας μας και επιβεβαιώνει την ραγδαία αναπτυξιακή      

της πορεία. 
 

Η εξαγορασθείσα Εταιρεία, Φωτοπάλ - Φωτοβολταικό Πάρκο Αλμυρού Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρία, έχει στην ιδιοκτησία της 1 Φ/Β Πάρκο δυναμικότητας 1,97 ΜW στο  Βόλο   και πιο συγκεκριμένα στην 

περιοχή Αλμυρού Βόλου. Το εν λόγω πάρκο έχει συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΕΗ, το 2012 και χαρακτηρίζεται από την 

άρτια ποιότητα κατασκευής του καθώς και την υψηλή παραγωγή του. 
 

Με την εξαγορά  η εταιρία προσδοκά επιπρόσθετα ετήσια έσοδα της τάξεως € 700,000. 
 

Πλέον η συνολική δυναμική παραγωγής του ομίλου εταιρειών R Energy 1 ΑΕ, ξεπερνά τα 9.3 MW, ενώ τα Φ/Β πάρκα 

που έχει ο Όμιλος στην κατοχή του αριθμούν τα 30, γεωγραφικά κατανεμημένα σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
 

 
Η εξαγορασθείσα εταιρεία θα λειτουργήσει σαν ανεξάρτητη νομική οντότητα (θυγατρική της Ρ Ενέργεια 1          

Ενεργειακή Α.Ε.). Τυχόν υπεραξία, κέρδος η ζημιά θα προκύψει σε ενδεχόμενη συγχώνευση της θυγατρικής με την 
μητρική εταιρεία και ο λογιστικός χειρισμός θα είναι σύμφωνος με τα προβλεπόμενα στους κανόνες των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που ακολουθεί η Εταιρεία. 

Δηλώνεται ότι οι παραπάνω συναλλαγές έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση (at arm’s length) και δεν σχετίζονται ούτε      
επηρεάζουν τα συμφέροντα του κυρίου μετόχου, του Γραμματέα ή “καθορισμένου προσώπου” σύμφωνα με την 

έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 137(3) του Νόμου. Ο κύριος μέτοχος και διευθυντής τής εταιρείας 

ουδεμία σχέση έχει με τους αντισυμβαλλόμενους ή τους μεσολαβήσαντες στην σύναψη της συναλλαγής. 

 

 
Με εκτίμηση, 
 
Για τη Ρ Ενέργεια 1 
 
 
Γεώργιος Μ. Ρόκας 
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος 

 

 
 
 
 


