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Rödl & Partner doradzał przy nabywaniu kolejnych projektów fotowoltaicznych przez grupę 

SUNfarming 
 

Rödl & Partner wspierał grupę SUNfarming przy nabyciu pakietu 26 projektów fotowoltaicznych od dwóch 

podmiotów zajmujących się rozwijaniem projektów instalacji PV w Polsce, a także przy nabyciu pakietu 13 projektów 

fotowoltaicznych od spółki z grupy ReneSola. Transakcja została podzielona na etapy, a ostatnia spółka celowa 

została nabyta na początku grudnia 2019 roku. Ponadto Rödl & Partner wspierał SUNFarming przy nabywaniu 

mniejszych pakietów i pojedynczych projektów instalacji PV. 

 

W skład zespołu projektowego Rödl & Partner (badanie due diligence oraz kompleksowe wsparcie przy obsłudze 

transakcji nabycia udziałów w spółkach celowych) weszli: Piotr Mrowiec (radca prawny, associate partner); Jagna 

Bronk (senior lawyer); Przemysław Rogiński (radca prawny, senior lawyer); Paweł Foltman (radca prawny), Jacek 

Manowiec (radca prawny), Bartłomiej Wasiak (doradca podatkowy), prawnicy Aleksandra Prill i Jakub Plebański. 

 

Rödl & Partner doradzał SUNfarming także przy pozyskaniu środków finansowych przeznaczonych na rozwój 

projektów fotowoltaicznych w Polsce. Zakres wsparcia obejmował zabezpieczenie finansowe 12 milionów EUR na 

finansowanie budowy nowych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce oraz zwiększenia kwoty dostępnych środków 

finansowych w perspektywie trzech najbliższych lat do kwoty 25 milionów EUR, z przeznaczeniem na dalszy rozwój 

projektów fotowoltaicznych. Tym samym, SUNfarming będzie dysponował łącznie kwotą co najmniej 37 milionów 

EUR (ponad 155 milionów PLN) pod inwestycje na polskim rynku. Zapewnione środki finansowe mają umożliwić 

realizację planów SUNfarming w postaci osiągnięcia co najmniej 150 MWp zainstalowanej mocy w instalacjach PV 

w Polsce do roku 2022. 

 

SUNfarming jest niemieckim deweloperem elektrowni fotowoltaicznych, posiadającym w swoim portfelu aktywa 

odnawialnych źródeł energii o mocy ponad 550 MW. W Polsce intensywnie inwestuje w projekty fotowoltaiczne od 

2018 r. 

 

Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w obszarach: audyt, business 

process outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting. Obecna jest w 50 krajach w 111 biurach. 

Na rynku polskim funkcjonuje od 27 lat, doradzając firmom z różnych branż i segmentów. 
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