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Treść raportu:

Zarząd OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie (dalej : Emitent, OZE CAPITAL) w nawiązaniu do raportu ESPI
08/2021 z dnia 28 maja 2021 roku informuje, że spółka zależna OZE OBRÓT Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym przejęła
100% udziałów w spółce OZE ENERGY Sp. z o.o. (dalej: OZE ENERGY) posiadającej koncesję na obrót energią
elektryczną oraz na obrót paliwami gazowymi wydane przez URE (Urząd Regulacje Energetyki). Przejęty podmiot
posiada kilkuletnie doświadczenie w handlu energią i kompetentny zespół z branży. Wartość transakcji wyniosła
2.761.000,00 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych). OZE ENERGY Sp. z o.o. to firma
rentowna, która za osiem miesięcy bieżącego roku wypracowała około 35 mln zł sprzedaży.
Dokonane przejęcie spółki OZE ENERGY pozwala Emitentowi na realizację swojej szerszej strategii i poszerzenie
kompetencji o zakres handlu energią elektryczną i paliwami gazowymi. OZE CAPITAL będzie wychodził naprzeciw
konsumentom oraz firmom oferując im nowoczesne usługi energetyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii.
Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na wartość transakcji, a także na strategiczny charakter
przejęcia, który będzie miał pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.
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