
ZARABIAJ NAWET
10% ROCZNIE!

Zainwestuj w farmę fotowoltaiczną 
i zostań producentem czystej energii

SŁOŃCE ŚWIECI, TY ZARABIASZ
Pozwól słońcu pracować na Twój zysk każdego dnia!

Słońce jest praktycznie niewyczerpalnym źródłem energii. 

Dlaczego więc nie wykorzystać światła słonecznego do zarabiania

pieniędzy  jednocześnie  przyczyniając  się  do ochrony środowiska

w którym żyjemy?  Inwestycja w farmę fotowoltaiczną to świetny

sposób na pomnażanie oszczędności w pewny i bezpieczny sposób z

regularną wypłatą gwarantowanego zysku. Ciesz się słońcem i

pozwól słońcu pracować na Ciebie! Każdego dnia!

Skontaktuj się
z nami:

infolinia: 888  922  933
biuro@farmasloneczna.com
www.farmasloneczna.com

100% gwarancji zysku !



Energetyka

odnawialna to 

 jeden z

najszybciej

rozwijających

się sektorów

w światowej

gospodarce.

W 2019 roku

inwestycje

wyniosą ponad

350 mld USD. 

UNIKALNA FORMA INWESTOWANIA 
Kierunek - energetyka odnawialna 
Energię odnawialną czeka w Polsce świetlana przyszłość. Po wielu latach
dominacji węgla w polskim miksie energetycznym nadszedł czas na
wielkie zmiany. Jesteśmy na początku drogi ogromnych przemian
energetycznych. Czy wykorzystasz szansę i zainwestujesz w najszybciej
rozwijającą się branżę w Polsce?
 
Na świecie od wielu lat odchodzi się od produkcji energii przez koncerny
energetyczne w gigantycznych elektrowniach węglowych czy atomowych.
Alternatywą, która jak się okazuje świetnie się sprawdza, jest generowanie
energii w systemie rozproszonym. Rozwiązaniem tym są przede wszystkim
odnawialne źródła energii, głównie wiatrowa i słoneczna.
 
Na całym świecie sektor energii odnawialnej odnotowuje ogromny rozwój.
Mówimy tu o inwestycjach rzędu ponad 350 miliardów USD rocznie w
roku 2019 przy czym co roku kwota inwestycji znacząco rośnie. Mówimy o
inwestycjach w tzw. technologie zeroemisyjne, które pozwalacją
generować energię nie obciążając w żaden sposób środowiska naturalnego.
 
Polska "przespała" okres przemian energetycznych dlatego szacuje się, że
potrzebujemy minimum 25 lat dynamicznego rozwoju by przynajmniej
częściowo przestawić się z energii węglowej na energię odnawialną. Ta
transwformacja przyniesie szereg nieocenionych korzyści zarówno dla
gospodarki, jak również środowiska naturalnego. Ale jest to też idealna
forma inwestycji gwarantująca stabilne i wymierne zyski dla inwestorów. 



W 2019 r.

przybyło w

Polsce ponad

 1 GW nowych

instalacji PV,

a moc

skumulowana

instalacji PV

na koniec roku

zbliża się do 

2 GW. To

najlepszy

dotąd rok w

rozwoju rynku

PV w Polsce.

PROGNOZY DLA SEKTORA PV

wg Instytutu Energetyki Odnawialnej 
 
Wg opublikowanych przez Rząd projektów Polityki Energetycznej
Polski  do 2040 r. (PEP 2040) oraz Krajowego planu na rzecz
energii i klimatu do 2030 r. (KPEiK 2030) zakłada się znaczący
wzrost mocy zainstalowanej w źródłach fotowoltaicznych.
  
Projekt PEP 2040 zakłada pozyskiwanie ponad 20,2 GW
łącznych mocy w 2040 r. Według tych założeń (PEP) w 2040 r.
fotowoltaika będzie stanowić około 25% mocy zainstalowanej.
W 2019 roku wartość rynku inwestycji PV przekroczyła 3,5 mld
zł, a łączne obroty wartością energii wytworzonej w 2019 roku
przekroczyły 4 mld zł.
 
Rynek fotowoltaiczny stanie się głównym obszarem inwestycji w
energetyce odnawialnej (licząc łącznie z sektorami ciepła i
biopaliw), prawdopodobnie również w całej elektroenergetyce
fotowoltaika zostanie liderem wzrostu.  Największą dynamiką
przyrostu w sektorze PV jest właśnie energia uzyskiwana z farm
fotowoltaicznych.
 
Podsumowując, z dużym prawdopodobieństwem można  przyjąć,
że warunki realizacji inwestycji w OZE, w tym w sektorze PV
ulegać będą dalszej poprawie, a najbliższe dziesięciolecie  wydaje
się niezwykle atrakcyjne dla inwestorów i dostawców rozwiązań
na rynku PV w Polsce. Skorzystaj z okazji jaką daje branża OZE i
zarabiaj!



Inwestycja w

nasze farmy

fotowoltaiczne

to penwy i

bezwarunkowy

zysk do 10% 

w skali roku,

z wypłatą

zysków co

kwartał.

Wykorzystaj

potencjał jaki

daje słońce!

CZYSTY ZYSK DLA ŚRODOWISKA
CZYSTY ZYSK DLA CIEBIE
Zarabiaj na elektrowni fotowoltaicznej!
 
Istotą Farmy Słonecznej jest skupianie inwestorów, którym brakuje
wiedzy i doświadczenia niezbędnuch w trudnej i wymagającej
branży OZE ale widzą potencjał w tej branży. Połączenie środków
inwestorów z naszym doświadczeniem przekłada się na wymierne
korzyści dla wszystkich stron.
 
Ty inwestujesz pieniądze, my wiemy jak za nie wybudować farmę
oraz jak zakontraktować sprzedaż energii abyś cieszył się stałym,
gwarantowanym zyskiem przez cały okres trwania umowy! Dzięki
stałej i bezpośredniej współpracy z producentami komponentów z
całego świata możemy zminimalizowac koszty wybudowania farmy
co pozwala zwiększyć zysk naszych Inwestorów. 
 
Dzięki naszemu unikalnemu systemowi finansowania cieszysz cię
zyskami już po 3 m-cach, nawet wtedy gdy farma jest jeszcze w
budowie! A przy tym wystarczy stosunkowo niewielki kapitał by
zostac udziałowcem tego projektu!
 
Wystarczy jedno spotkanie z naszym przedstawicielem by poznac
wszystkie założenia projektu i uzyskac wszelkie informacje.
   

Umów się na spotkanie i działaj!
 



NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA

Minimalna kwota inwestycji: 25 000 zł (cena dziesięciu udziałów)
Minimalny okres inwestycji: 24 m-ce (przy zawarciu umowy na 36 m-
cy wypłacana jest dodatkowa premia w wysokości 2% na koniec
umowy, przy zawarciu umowy na 48 m-cy wypłacana jest dodatkowa
premia w wysokości 4% na koniec umowy)
Wysokość zysku uzależniona jest od zainwestowanej kwoty i okresu
trwania umowy (dodatkowa premia przy umowie 3 oraz 4-letniej)
Udziały nabywane są przez Inwestora na podstawie zawartej umowy
a po dokonaniu wpłaty Inwestor otrzymuje  certyfikat inwestycyjny
zawierający szczegółowe informacje dotyczące warunków inwestycji
Zysk z inwestycji wypłacany jest regularnie, co kwartał

Istnieje możliwość   wcześniejszego   wyjścia   z   inwestycji                             

Energia ze słońca = czysty zysk!
 
Najważniejsze założenia inwestowania w farmę fotowoltaiczną:

     i bezwarunkowo

     bez jakichkolwiek kar umownych 

 

Minimalny

okres

inwestycyjny

to 2 lata ale

zawierając

umowę na 

3 lub 4 lata

zyskujesz

dodatową

premię. 

Zyski zawsze

wypłacane są

co kwartał,

bezwarunkowo

 



Etapy współpracy:
 Spotkanie informacyjne z przedstawicielem 
 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz regulaminu    

 Wpłata środków
 Przekazanie certyfikatu inwestycyjnego
 Cykliczna wypłata zysków co trzy miesiące

      inwestowania w farmy PV

 
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE 

DOWIEDZ SIĘ SZCZEGÓŁÓW



Pmiętaj, że masz wpływ na
środowisko w którym żyjemy

WCZORAJ

JUTRO



         888  922  933
 
 
 
 

       biuro@farmasloneczna.com
          

 
 
 

         www.farmasloneczna.com 

Umów się z nami na spotkanie
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