
Rendkívüli közzététel együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
 
Az ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1097 Budapest, Ecseri 
út 14-16.; cégjegyzékszám: 01-10-142160; a továbbiakban: „Kibocsátó”) a vonatkozó 
jogszabályoknak és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend Általános Üzletszabályzatában 
foglaltaknak megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőit. 
 
A Kibocsátó 2023. február 8. napján együttműködési megállapodást kötött a romániai Green 
Energy Ortisoara S.R.L. társasággal (székhely: Comuna Moşniţa Nouă, Str. Calea Medves, Nr. 
100, HALA NR. 10, CAMERA 1, Județ Timiş, 307285 Sat Moşniţa Nouă, Románia, EUID: 
ROONRC.J35/1445/2022, a továbbiakban: „Green Energy”). 
 
Az együttműködés célja, hogy a felek napelempark-fejlesztési projektet indítsanak 
Romániában, Temes Megyében, egy 900 hektár kiterjedésű területen, ami műszaki 
szempontból alkalmas napelemes erőművek fejlesztésére, illetve építésére. 
 
A felek a fejlesztési projektet később megalapítandó egy vagy több közös tulajdonú 
projekttársaságon keresztül kívánják megvalósítani. A felek megállapodása szerint a 
megalapítandó projekttársaságban vagy projekttársaságokban a Kibocsátó 80 százalékos, a 
Green Energy 20 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik majd. 
 
A Kibocsátó és a Green Energy célja, hogy a területen – a műszaki, üzleti, finanszírozási és jogi 
lehetőségeik függvényében – minél nagyobb naperőművi kapacitást fejlesszenek. Az, hogy a 
területen mekkora kapacitás hozható létre, a tervezési folyamat során lesz majd 
megállapítható, a projekt kivitelezésének finanszírozása pedig a rendelkezésre álló pénzpiaci, 
tőkepiaci és támogatási forrásoktól fog függeni. Erre figyelemmel az előzőekben felsorolt 
körülményeket – elsősorban a lehetséges finanszírozási mixet – a felek a következő 
időszakban aktívan megvizsgálják, és ezt követően határoznak majd arról, hogy a területen 
milyen ütemezésben milyen kapacitású napelempark-fejlesztést fognak megvalósítani. 
 
A Kibocsátó felhívja a figyelmet, hogy a terület használatára feljogosító bérleti szerződéssel 
kapcsolatos tárgyalások még nem zárultak le. A Kibocsátó kiemeli továbbá, hogy egy, a 
tervezetthez hasonló napelempark-fejlesztés jellemzően egy év projekt-előkészítést, majd ezt 
követően két-három éves kivitelezést igényel. A Kibocsátó arra is felhívja a figyelmet, hogy a 
ténylegesen fejlesztésre kerülő naperőművi kapacitás mértéke az előző bekezdésben írt, 
jelenleg teljeskörűen még nem ismert külső tényezőktől fog függeni. A Kibocsátó és a Green 
Energy a fenti tényezők függvényében hoznak majd döntést arról is, hogy a fejlesztésre kerülő 
projektet (részben vagy egészben) értékesíteni fogják-e, vagy azt tartósan kívánják 
üzemeltetni. 
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