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NOTA PRASOWA 

Paryż, 13 lutego, 2023 

 

PAD RES WYBUDUJE 14 FARM FOTOWOLTAICZNYCH 

PAD RES, polski deweloper w sektorze czystej energii należący do Griffin Capital Partners, Kajima 

Europe i Mariusza Adamczewskiego, uzyskał pożyczkę pomostową w wysokości 38 mln euro od 

RGREEN INVEST, francuskiego zarządzającego funduszem specjalizującego się w projektach 

infrastrukturalnych związanych z transformacją energetyczną i przystosowaniem się do zmian 

klimatu. 

Środki przekazane przez fundusz INFRABRIDGE III należący do RGREEN INVEST zostaną wykorzystane 

na wsparcie budowy 14 w pełni komercyjnych projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 76 MW, 

które mają zostać wybudowane w Polsce w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Przejście Polski na energię 

odnawialną pomoże zwiększyć jej niezależność energetyczną przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji 

CO2. 

Pakiet finansowania został zabezpieczony w ramach ustrukturyzowanego procesu prowadzonego 

przez firmę Capcora, która w transakcji pełniła funkcję wyłącznego doradcy finansowego PAD RES. 

Projekty o wielkości od 1 MW do 14 MW, rozmieszczone w całej Polsce, początkowo będą działać na 

zasadach „w pełni handlowych”, ale PAD RES zastrzega sobie prawo do sprzedaży energii elektrycznej 

wytworzonej w ramach umowy zakupu energii (PPA) w przyszłości. Wszystkie 14 projektów 

fotowoltaicznych zostanie ukończonych do końca 2024 r., natomiast budowa pierwszych już się 

rozpoczęła. 

„Cieszymy się, że możemy współpracować z firmą RGREEN INVEST, która wnosi swoją wiedzę i wsparcie 

finansowe do naszego portfela projektów fotowoltaicznych w Polsce” – powiedział Michał Pryca, 

dyrektor finansowy PAD RES. „To finansowanie stanowi dla nas ważny krok w spełnianiu naszej misji 

kierowania przejściem na czystą energię i przyczyniania się do zrównoważonej przyszłości kraju i jego 

społeczności”.  

„Dzięki temu finansowaniu portfela projektów PAD RES, RGREEN INVEST potwierdza swoje 

zaangażowanie we wspieranie rozwoju energii odnawialnej w Europie Wschodniej. Poprzez te 

działania chcemy przyczynić się do dekarbonizacji energetycznej regionu. Podziwiamy i wspieramy 

pracę PAD RES. Nie możemy się doczekać, aby towarzyszyć PAD RES w ich sukcesach” – powiedziała 

Mathilde Ketoff, Head of Debt Investment w RGREEN INVEST.  

„Cieszymy się, że mogliśmy pomóc PAD RES w zabezpieczeniu tego ważnego pakietu finansowania” — 

powiedział Alexander Kuhn, partner zarządzający w Capcora. „Ta udana transakcja pokazuje biegłość 

naszego zespołu w dostarczaniu innowacyjnych i dostosowanych do potrzeb rozwiązań finansowych 

dla branży odnawialnych źródeł energii w Polsce”. 

PAD RES was advised by Clifford Chance (documentation) and Rymarz Zdort (due diligence), while 

RGREEN INVEST worked with Norton Rose Fulbright on both documentation and legal due diligence. 

Wind Prospect acted as technical advisor to the lender, with Capcora serving as financial advisor. 
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PAD RES doradzali Clifford Chance (dokumentacja) i Rymarz Zdort (due diligence), natomiast RGREEN 

INVEST współpracował z Norton Rose Fulbright zarówno w zakresie dokumentacji, jak i prawnego due 

diligence. Wind Prospect działał jako doradca techniczny pożyczkodawcy, a Capcora jako doradca 

finansowy. 

O PAD RES 

PAD RES to polski deweloper czystej energii, który specjalizuje się w projektach związanych z energią 

odnawialną, inwestycjami infrastrukturalnymi oraz nieruchomościami komercyjnymi. Założona w 2010 

roku firma z powodzeniem zarządza rozwojem swoich inwestycji od podstaw do etapu „gotowy do 

budowy” lub „gotowy do eksploatacji”. We wrześniu 2021 roku 72% udziałów PAD RES zostało objętych 

przez Griffin Capital Partners, Kajima Europe i Mariusza Adamczewskiego. Akcjonariusze planują 

koncentrować się na dalszym rozwoju portfela OZE PAD RES, na który składają się inwestycje w 

projekty fotowoltaiczne i wiatrowe na różnym etapie zaawansowania, zarówno w fazie deweloperskiej, 

jak i gotowej do budowy o operacyjnej mocy OZE przekraczającej 500 MW. Portfolio stawia platformę 

w czołówce rozwijającego się krajowego sektora energii odnawialnej. 

O RGREEN INVEST 

Założona w 2013 r. firma RGREEN INVEST jest niezależną francuską firmą zarządzającą inwestycjami 

oraz „przedsięwzięciami z misją” z udokumentowanymi osiągnięciami w inwestowaniu i finansowaniu 

transformacji energetycznej, łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich. RGREEN INVEST jako jeden 

z pierwszych graczy oferujących pełną gamę niestandardowych rozwiązań finansowych, służy 

transformacji energetycznej w Europie z przedsiębiorczą pasją. Dzięki ponad trzydziestu 

doświadczonym profesjonalistom, których wiedza obejmuje zarządzanie funduszami, bankowość 

inwestycyjną, zarządzanie aktywami i energię odnawialną, RGREEN INVEST może pochwalić się jednym 

z najszerszych zespołów specjalistów w finansowaniu projektów infrastrukturalnych związanych z 

transformacją energetyczną we Francji. Pamiętając o kwestiach klimatycznych, firma uwzględnia 

zasady ESG w swoich kryteriach inwestycyjnych, umożliwiając inwestorom instytucjonalnym udział w 

transformacji energetycznej, dzieląc się zyskami finansowymi. Zarządzając ponad 1,6 miliarda euro, 

RGREEN INVEST przyczynia się do finansowania projektów w Europie i za granicą, co odpowiada łącznej 

mocy zainstalowanej ponad 3,3 GW* do tej pory, co pozwoliło uniknąć prawie 844 000 ton emisji CO2 

w 2021 r. **. 

STRATEGIE INWESTYCYJNE RGREEN INVEST SĄ OTWARTE WYŁĄCZNIE DLA PROFESJONALNYCH I 

KWALIFIKOWANYCH INWESTORÓW 

 

ZAPYTANIA MEDIALNE – Agencja Maarc dla RGREEN INVEST 

• Zakary Garaudet – 06.79.07.62.50 – zakary.garaudet@maarc.fr    

• Ando Razakarisoa – 09.72.22.00.68 –  ando.razakarisoa@maarc.fr 

 

Dział Komunikacji RGREEN INVESTcommunications@rgreeninvest.com  

 

O Capcora 

Capcora jest firmą konsultingową specjalizującą się w nieruchomościach. Capcora pozyskuje 

finansowanie kapitałowe, mezzanine i dłużne dla projektów energetycznych i infrastrukturalnych, 
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nieruchomości i średnich firm. Nacisk kładziony jest w szczególności na finansowanie mezzanine w celu 

dokapitalizowania zablokowanej płynności w aktywach operacyjnych, a także na finansowanie 

pomostowe projektów deweloperskich i budowlanych w obszarze energii odnawialnej (farmy 

fotowoltaiczne i wiatrowe) oraz nieruchomości za pośrednictwem alternatywnych źródeł 

finansowania. Ponadto Capcora pełni funkcję menedżera transakcji w procesach M&A. 

www.capcora.com  

http://www.capcora.com/

