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INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 02 września 2020 r.  

Lokowanie kapitału w sektorze odnawialnych źródeł energii 
 

Z roku na rok rynek energetyki odnawialnej w Polsce rozwija się coraz szybciej. O korzystnych warunkach jego 

ekspansji decyduje wiele czynników. Po pierwsze, rynek ten jest silnie wspierany regulacjami krajowymi przez 

Unię Europejską, co pozwala „zielonym inwestycjom” osiągać większą i stabilniejszą rentowność. Po drugie, 

inwestycje w OZE przyczyniają się do zmniejszenia negatywnych skutków dla zdrowia i klimatu związanych  

z emisją wielu szkodliwych substancji, co stanowi ważną przesłankę inwestycyjną. Po trzecie, istnieje wiele 

zróżnicowanych źródeł finansowania OZE, zarówno poprzez kapitał właścicielski (akcje, udziały), jak  

i instrumenty dłużne (kredyty, obligacje, pożyczki). Dzięki temu rosnąca grupa inwestorów zainteresowanych 

lokowaniem kapitału w sektorze odnawialnych źródeł energii, może korzystać z wielu możliwości 

oferowanych przez rynek finansowy w zakresie realizowania satysfakcjonujących, zwłaszcza średnio  

i długookresowych stóp zwrotu.  

 

- Rynek kapitałowy, będący newralgicznym elementem architektury rynkowego systemu finansowego 

gospodarki, jest trudnym do przecenienia kanałem finansowania przedsiębiorstw. W szczególności tych,  

o pionierskim czy innowacyjnym charakterze, którymi niewątpliwie są odnawialne źródła energii. Zatem  

w naszych realiach gospodarczych, rynek kapitałowy powinien być postrzegany przynajmniej jako 

komplementarne, obok sektora bankowego, źródło pozyskiwania kapitału, także w wymiarze stricte kosztowym 

- komentuje Wojciech Szymon Kowalski Wiceprezes Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski.  

 

Sektor OZE to strukturalny kierunek rozwoju polskiej gospodarki, który ma przyczynić się dekarbonizacji 

i stopniowego przestawiania się gospodarki z wysokoemisyjnych źródeł energii na system oparty na 

nowoczesnych, niskoemisyjnych technologiach, pozwalających zminimalizować wpływ na klimat. Realizując 

tę ideę, w celu wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczenia, Instytut Energetyki Odnawialnej, jedna  

z pierwszych, niezależnych grup badawczych posiadająca głęboką znajomość całokształtu zagadnień  

z zakresu energetyki odnawialnej, nawiązała współpracę z Prosper Capital Dom Maklerski.  

 

- Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że jesteśmy pierwszym Domem Maklerskim, który nawiązał współpracę 

z Instytutem Energetyki Odnawialnej. Prosper Capital już od dawna zajmuje się obsługą emitentów z branży 
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 energetyki odnawialnej, pomagając im w pozyskiwaniu kapitału umożliwiającego ich dalszy rozwój. W gronie 

naszych emitentów znalazła się jedna z największych firm fotowoltaicznych w kraju. Liczymy na to, że 

partnerstwo z Instytutem Energetyki Odnawialnej zapewni nam możliwość wyspecjalizowania się w branży OZE, 

co jest odzwierciedleniem naszej strategii rozwoju – podkreśla Piotr Teleon Prezes Zarządu Prosper Capital 

Dom Maklerski. 

 

- Korzystając z szerokiego doświadczenia naszych ekspertów, należy podkreślić, że instrumenty wyemitowane 

przez podmioty działające na rynku OZE, mogą stwarzać dobrą okazje do dywersyfikacji portfela prywatnego 

inwestorów. Mając to na uwadze warto pamiętać, że inwestowanie w sektor OZE niesie za sobą wiele korzyści, 

ale musi być dokonywane selektywnie. Z jednej strony prywatni inwestorzy mogą efektywniej alokować wolne 

środki, natomiast same przedsiębiorstwa działające w ramach OZE, mają więcej kapitału na przeprowadzenie 

niezbędnych inwestycji krajowych. Dzięki temu osiągane są synergie skali makroekonomicznej oraz możliwy jest 

stabilny rozwój całego sektora - komentuje Wawrzyniec Bąk Manager Inwestycyjny w Prosper Capital Dom 

Maklerski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:  

Klaudia Szyszka 

T: 573 444 084 

E: klaudia.szyszka@pcdm.pl  

 

*** 

O Prosper Capital Dom Maklerski  

Jesteśmy Domem Maklerskim, który umożliwia pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału. Prowadzimy emisję i dystrybucję starannie 

przygotowanych papierów wartościowych, tj.: akcje, obligacje oraz certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Ponadto 

realizujemy transakcje na rynku niepublicznym oraz zarządzamy strukturą agentów (AFI), którzy oferują swoim klientom usługi Domu 

Maklerskiego. Jesteśmy również autoryzowanym doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla MSP. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie: https://www.pcdm.pl/.  
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