
ZARABIAJ  NAWET
15%  ROCZNIE!*

Zainwestuj w farmę fotowoltaiczną, 
zostań producentem czystej energii.

ZYSK ZE SŁOŃCA
Pozwól słońcu pracować na Twój zysk każdego dnia!

Inwestycja w farmy PV to szereg projektów inwestorskich budowy
farm fotowoltaicznych o  mocy 1 MW lub większych, w różnych
lokalizacjach na terenie całej Polski. Projekty przeznaczone są dla
inwestorów, którzy poszukują możliwości generowania relatywnie
wysokich dochodów przy minimalnym ryzyku inwestycyjnym w sposób
pasywny przy jednoczesnej ochronie kapitału przed inflacją. 

Skontaktuj
się z nami:

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

ZostańInwestoremjuż od60 000 zł

* Szacowana prognozowana roczna stopa zwrotu w oparciu o średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej 
notowane na Towarowej Giełdzie Energii wg RDN



Energetyka

odnawialna to 

 jeden z

najszybciej

rozwijających

się sektorów

w światowej

gospodarce.

W 2021 roku

inwestycje na

całym świecie

w branży PV

przekroczyły

poziom

390 mld USD. 

UNIKALNA FORMA INWESTOWANIA 
Kierunek - energetyka odnawialna 
Energię odnawialną w Polsce czeka przyśpieszona transformacja. Po latach
dominacji węgla w polskim miksie energetycznym nadszedł czas na wielkie
zmiany. Jesteśmy na początku ogromnych przemian.  Na świecie od wielu lat
widać wyraźny trend odchodzenia od produkcji energii w gigantycznych
elektrowniach węglowych czy atomowych na rzecz wytwarzania energii w
systemie rozproszonym. Rozwiązaniem powszechnie stosowanym są przede
wszystkim OZE, głównie wiatrowa i słoneczna.
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. Te
przemiany przyniosą szereg nieocenionych korzyści zarówno dla gospodarki,
jak również środowiska naturalnego. Ale jest to też idealna forma inwestycji
gwarantująca stabilne i wymierne zyski dla inwestorów. 



Aby spełnić

wymogi 

PEP 2040

opublikowane

przez Rząd,

każdego dnia

powinny

powstawać trzy

nowe farmy PV

o mocy 1 MW

każda. I do aż

do 2040 roku.

W KTÓRYM MIEJSCU JEST POLSKA?
Wg opublikowanego przez Rząd projektu Polityki Energetycznej Polski  
do 2040 r. (PEP 2040) zakłada się znaczący wzrost mocy
zainstalowanej z OZE, ze szczególnym naciskiem na fotowoltaikę. 
Aby założone warunki zostały spełnione, w Polsce każdego dnia
powinny być uruchamiane trzy nowe farmy fotowoltaiczne o mocy
1MW. I to do 2040 r. 
Na koniec 2021 r. w Polsce uruchomionych było około 2 500 MW
mocy zainstalowanej w farmach fotowoltaicznych (czyli równowartość
2 500 farm o mocy 1 MW każda). Dla porównania, w Czechach, które
są krajem ponad trzykrotnie mniejszym jeżeli chodzi o powierzchnię i
liczbę mieszkańców, farm fotowoltaicznych o mocy 1MW jest  25 000
czyli dziesięciokrotnie więcej! I wciąż powstają nowe gdyż potrzeby
energetyczne jak również cena energii ciągle rosną. 
W tej chwili Polska jest na 4 miejscu w Europie jeżeli chodzi o moc nowo
przyłączanych instalacji PV, przy czym przeważająca większość to
mikroinstalacje z mocą nie przekraczającą 50 kW.
Liderem są nadal Niemcy, którzy mimo bardzo dużej ilości zainstalowanej
fotowoltaiki, w 2020 r. przyłączyli dwa razy więcej mocy do sieci niż Polska.



NASZ MODEL BIZNESOWY
Nasze farmy PV to unikalna forma inwestowania, łącząca stosunkowo
wysoką stopę zwrotu z bezpieczeństwem inwestycyjnym. Każdy z
inwestorów obejmuje udziały, stając się wspólnikiem w spółce
celowej, utworzonej w celu realizacji konkretnej inwestycji. Umowa
inwestycyjna i umowa spółki formułują zarówno przedmiot budowy
farmy fotowoltaicznej, jak również określają zasady wypłaty zysków z
produkcji energii przez cały okres eksploatacji elektrowni. Wraz ze
wzrostem cen energii może też rosnąć rentowność elektrowni
generując wyższe zyski dla inwestorów.
Dlaczego ten biznes stanowi świetną formę zabezpieczenia przed
inflacją? Ceny energii stanowią istotny składnik tzw. koszyka
inflacyjnego. Wysoka inflacja oznacza także wyższe ceny energii
elektrycznej ale też oznacza wyższe zyski dla udziałowców.
W październiku 2021 r. Zygmunt Solorz-Żak, który wg "Forbsa" jest
obecnie najbogatszym polakiem, uruchomił największą farmę PV w
Polsce o mocy aż 70 MW. Farma znajduje się z gminie Brudzew w
Wielkopolsce i zajmuje ponad 100 ha ziemi.
Dzięki naszej inicjatywie, dajemy możliwość udziału w biznesie na
dużą skalę przy zainwestowaniu relatywnie niewielkiego kapitału. Jest
to alternatywa dla inwestycji np. w nieruchomości, jednak okres w
którym podwajamy wniesiony kapitał jest ponad 2-krótnie krótszy niż
w przypadku inwestycji w nieruchomości.
Naszą ambicją jest wybudowanie dla naszych Inwestorów  100
farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda do 2030 roku!

Za całość

zainwestowanej

kwoty Inwestor 

nabywa udziały

w spółce celowej,

stając się tym

samym

współwłaścicielem

farmy PV.

Zyski generowane

przez sprzedaż

energii

produkowanej

przez farmę są

wypłacane

proporcjonalnie

do posiadanych

udziałów. 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zygmunt-Solorz-ma-koronawirusa-ale-przechodzi-chorobe-bezobjawowo-7980619.html


ILE MOŻNA NA TYM ZAROBIĆ?
Inwestycja 

w farmy PV

daje doskonałą

ochronę kapitału

przed inflacją. 

Wraz ze wzrostem

cen energii (która

stanowi spory

udział w tzw.

koszyku

inflacyjnym)

rośnie

rentowność

inwestycji.

Ponadto wysoka

i powtarzalna

przewidywalność

produkcji wpływa

korzystnie na

bezpieczeństwo

inwestycji.



Ciekawostką

jest to, że proces

pozyskiwania

kompletu

dokumentacji

do budowy

farmy PV trwa

nawet 2 lata

podczas gdy

sama budowa

pod klucz,

która jest

uwieńczeniem

inwestycji

trwa zaledwie

3 miesiące.

JAK POWSTAJE FARMA PV?

Pierwszym, jest znalezienie odpowiedniego gruntu.
Kolejnym jest analiza techniczna i ekonomiczna inwestycji oraz
weryfikacja prawna gruntu.
Gdy analiza i weryfikacja przebiegły pomyślnie czas na uzyskanie
decyzji środowiskowej, która określa ewentualny wpływ farmy na
środowisko i jej otoczenie.
Kolejny etap to uzyskanie warunków zabudowy.
Następnie jeden z trudniejszych i bardziej czasochłonnych etapów
czyli uzyskanie decyzji przyłączeniowej od operatora sieci (OSD)
Mamy decyzję, więc czas na przygotowanie projektu budowlanego
i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.
Gdy pozwolenie na budowę stanie się prawomocne można
rozpocząć budowę a po jej zakończeniu konieczne jest uzyskanie
szeregu odbiorów - technicznych i budowlanego.
Wreszcie nadchodzi ten wyczekiwany dzień gdy można uruchomić
elektrownię i produkować zieloną energię, czerpiąc zyski wprost
ze słońca!   

Budowa farmy PV jest procesem wymagającym i czasochłonnym.
W dużym skrócie można ten proces podzielić na kilka etapów:

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

 



Na nieużytkach

rolnych także

można zarabiać!

Jeżeli jesteś

właścicielem

gruntu w IV 

lub gorszej klasie

bonitacyjnej

zgłoś się do nas

i sprawdź ile

możesz zyskać!

Oferujemy trzy

atrakcyjne

modele

współpracy

właścicielowi

gruntu

JESTEŚ WŁAŚCICIELEM ZIEMI?

powierzchnia minimum 1,5 ha w jednym rozłogu 
minimalna szerokość 60 metrów 
IV lub wyższa klasa bonitacyjna
grunt nie może leżeć na terenach objętych ochroną przyrody
bliskość linii średniego lub wysokiego napięcia
grunt nie może leżeć na terenach zalewowych lub podmokłych
grunt nie może być zacieniony (np. przez rosnące blisko drzewa)

Poszukujemy gruntów pod farmy PV w całej Polsce! 

Jeżeli jesteś właścicielem gruntu, na którym można wybudować farmę
fotowoltaiczną skontaktuj się z nami! Kupimy go od Ciebie lub
podpiszemy umowę dzierżawy na korzystnych dla Ciebie warunkach. 
Grunt może także stanowić Twoje udziały w budowanej farmie. 

Niezbędne kryteria, które musi spełniać grunt:

Ceny zakupu lub dzierżawy ustalane są indywidualnie, w zależności
od charakteru gruntu. 

Jeżeli posiadasz grunt spełniający powyższe kryteria
napisz na grunty@farmasloneczna.eu



Umów się z nami na spotkanie

         577 949 299
 
 
 
 

       biuro@farmasloneczna.eu
          

 
 
 

         www.farmasloneczna.eu 
Właścicielem marki Farma Słoneczna jest Energy Home Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
Na Murawie 7/2, NIP: 7661999487, REGON 382348610, wpisana do rejestru KRS 0000767447

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny. Materiał ma charakter reklamowy i
informacyjny a wyliczenia znajdujące się w niniejszym materiale obowiązują na dzień 1.02.2022 r i mają charakter szacunkowy. Wysokość

zysku jest zmienna i zależy od indywidualnych uwarunkowań. Szczegółowe warunki m.in. naliczania, wypłaty zysku, informacje o ryzyku
regulują umowy i inne dokumenty dostępne w Energy Home Sp. z o.o. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.

Inwestuj środki, od których nie zależy Twoja płynność finansowa. Decyzję inwestycyjną podejmuj rozważnie i przemyślanie.


