Wrocław, 17 lipca 2012r.

Sukces prywatnej emisji akcji Esperotia Energy Inwestments S.A.
Debiut na NewConnect w najbliższy czwartek 19 lipca 2012r.
W ramach przeprowadzonych ofert prywatnych Esperotia Energy Inwestemnts S.A. (EEI), spółka
zajmująca się budową i zarządzaniem biogazowniami na terenie Polski, pozyskała ponad 2,5 mln zł.
Środki zostaną przeznaczone na realizację bieżących planów strategicznych związanych z
uzyskaniem pozwoleń na budowę biogazowni w wybranych przez EEI lokalizacjach. Jednocześnie
zarząd spółki w porozumieniu z radą nadzorczą podjął działania zmierzające do wprowadzenia akcji
firmy do obrotu na rynku NewConnect i w dniu 12 lipca 2012r. Zarząd Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie, na mocy uchwały nr 691/2012 postanowił wprowadzić do alternatywnego
systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C i D spółki Esperotia Energy
Investments S.A.

Debiut odbędzie się w najbliższy czwartek, 19 lipca 2012r. o godzinie 11.25.
Esperotia Energy Inwestemnts Sp. z o.o. została założona w 2009r. przez cypryjski fundusz
inwestycyjny Esperotia Investments Ltd. w celu realizowania projektów inwestycyjnych z obszaru
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) ze szczególnym uwzględnieniem projektów obejmujących
budowę biogazowni na terenie Europy Centralnej. W listopadzie 2011r. nastąpiła zmiana formy
prawnej na spółkę akcyjną.
Strategia rozwoju EEI na najbliższe lata zakłada objęcie wiodącej pozycji na rynku biogazowym w
Europie Centralnej poprzez aktywne poszukiwanie nowych lokalizacji pod budowę biogazowni na
terenie Polski, Czech, Bułgarii, Słowacji i Rumuni. Założenia do strategii opierają się na atrakcyjnych
uregulowaniach tych rynków w zakresie odnawialnych źródeł energii, polegających na
gwarantowanych stawkach za energię wytworzoną z OZE. Dla każdej nowej lokalizacji EEI planuje
zakładać odrębną spółkę celową, która będzie zajmowała się realizacją i zarządzaniem tym
projektem. Docelowo spółka chce posiadać portfolio około 30-40 działających biogazowni na
terenach znajdujących się w Europie Centralnej
Kolejnym krokiem na drodze rozwoju EEI jest decyzja zarządu o wprowadzeniu akcji firmy do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. W dniu 12 lipca 2012r. Zarząd Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie, na mocy uchwały nr 691/2012 postanowił wprowadzić do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C i D
spółki Esperotia Energy Investments S.A.
„Środki pozyskane z oferty prywatnej chcemy przeznaczyć na uzyskanie pozwoleń na budowę
biogazowni w już wytypowanych lokalizacjach. Mamy ich obecnie około 30, ale część z nich w
naturalny sposób odpadnie z różnych powodów, dlatego cały czas poszukujemy nowych miejsc i
partnerów do współpracy – powiedziała Agnieszka Król, prezes zarządu EEI.

Zespół EEI, poza szukaniem nowych lokalizacji, koncentruje się na realizacji już rozpoczętych
projektów, m.in. na budowie wspólnie z Energa BIO Sp. z o.o. biogazowni w Starogardzie Gdańskim
(spółka celowa Biogazownia Starogard Sp. z o.o.). EEI ma również podpisany list intencyjny z SFW
Energia, jest w końcowej fazie podpisywania kolejnej umowy o współpracę z dużym graczem na
rynku energetycznym.
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