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A MEGÚJULÓ ENERGIÁKBAN REJLŐ 

LEHETŐSÉGEKET EGYRE TÖBBEN ISMERIK 

FEL, ÉS EZ EXPONENCIÁLIS LENDÜLETET 

AD A FEJLŐDÉSÉHEZ.

Jelen anyag nem minősül sem prospektusnak, sem értékpapír 
ajánlatnak, sem ajánlattételi felhívásnak, sem pedig a PV-
Invest GmbH (a „Társaság”) értékpapírjaira vonatkozó 
személyes ajánlásnak.  PV-Invest GmbH értékpapírra 
kizárólag a Luxemburgi Tőkepiaci Felügyelet (Commission de 
Surveillance du Secteur Financier – „CSSF“) által jóváhagyott 
és a Pénzügyi Szolgáltatásokat Felügyelő Szövetségi 
Hivatalnak (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
„BaFin“), az Osztrák Tőkepiaci Felügyeletnek (Österreichische 
Finanzmarktaufsicht - „FMA“) és a Magyar Nemzeti Banknak 
(MNB) bejelentett értékpapír kibocsátási tájékoztató 
alapján tehet ajánlatot.  A jóváhagyott / notifikált értékpapír 
kibocsátási tájékoztatót a PV-Invest GmbH a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően a társaság www.pv-invest.com 

címen elérhető honlapján közzétette. A PV-Invest GmbH-
nál, Lakeside B07, A-9020 Klagenfurt, Ausztria ingyenesen 
beszerezhető.  Jelen anyagban található információk kizárólag 
reklámcélokat szolgálnak. A  befektetőknek a befektetésre 
vonatkozó bármilyen döntésüket kizárólag a jóváhagyott és 
közzétett kibocsátási tájékoztató alapján szabad meghozniuk.  
Befektetési döntésüknél a befektetőknek kizárólag a 
társaságról és a társaság által kibocsátott értékpapírokról 
alkotott saját értékítéletükre szabad hagyatkozniuk. Ebbe 
beleértjük mindazon előnyök és kockázatok mérlegelését is, 
amelyekkel együtt jár egy értékpapír befektetés. A társaság 
értékpapírjaival kapcsolatos bármilyen befektetési döntés 
mindig rejt magában bizonyos kockázatot, ez akár a befektetett 
teljes összeg elvesztését is maga után vonhatja. 
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A JÖVŐ PIACÁN A NÖVEKEDÉS 
MÁR TEGNAP ELKEZDŐDÖTT

ELŐSZÓ

Azt a feladatot tűztük magunk elé, hogy hasznosítjuk a 

megújuló energiában rejlő hatalmas potenciált. Magán 

és intézményi befektetőkkel közösen jövedelmező 

naperőműveket és kis vízerőműveket hozunk létre, amivel 

fenntartható értéket teremtünk. Az erőművek finanszírozása 

és üzemeltetése terén meglévő több éves nemzetközi 

tapasztalatunkhoz az ágazat, a piac és a technológia kiváló 

ismerete társul, ami jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy vállalatunk 

valamennyi projektje sikeres legyen.  Ez a tapasztalat minden 

befektetőnek, így Önnek is, a lehető legnagyobb biztonságot 

nyújtja. 

A PV-Invest gondosan és alaposan megvizsgálja a projektjeit.  

Befektetéseinknél előnyben részesítjük azokat a stabil piacokkal 

rendelkező régiókat, ahol a napfényes időszak sokáig tart, az 

áramátvételre vonatkozóan pedig hosszútávú államilag garantált 

szerződéseket kötünk. Tartson velünk és tegyük meg együtt 

e sikertörténet következő lépéseit.  A kötvények jegyzésével 

hosszútávú és vonzó hozamra tehet szert, aktívan hozzájárulhat a 

klímavédelemhez saját maga és a következő generáció számára is.

A világszerte növekvő energiaszükséglet, a klímaváltozás 

és a fosszilis energiahordozók korlátozott készletei miatt 

új utakat kell keresnünk az energiaellátásban.  A megújuló 

energiaforrások, köztük a napenergia és a vízenergia 

a természet kimeríthetetlen erejét hasznosítják és a 

hagyományos áramtermelés vonzó alternatíváját jelentik. 



A KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS 
KÖVETKEZMÉNYEI 

A klímaváltozás a világon mindenütt drámai következményekkel 

jár majd. Ennek első jelei már sok helyen jelentkeznek.  A Föld 

átlaghőmérséklete az elmúlt 60 évben érezhetően megemelkedett.  

Amióta a hőmérsékleteket mérik és feljegyzik, a tíz legforróbb évből 

kilenc 2000. utánra esik. 

A következmények beláthatatlanok: A sarkokon a jégsapkák, de a 

hegyi gleccserek is olvadnak, a tengerszint emelkedik. A szélsőséges 

időjárási jelenségek, köztük a viharok, árvizek, sárlavinák, jégesők 

mértéke és  gyakorisága is jelentősen megnőtt. 

A szakértők egyetértenek abban, hogy a klímaváltozás fenyegető 

következményei ellen csak az energia felhasználásának és 

termelésének gyors és alapvető megváltoztatásával tudunk 

védekezni.  Ennek egyik legfontosabb eleme a megújuló 

energiaforrások, köztük a napenergia hasznosítása. 

ÖKOLÓGIAI FELELŐSSÉG
A	 fentieken	 túl	 a	 naperőművek,	 de	 a	 kis	 vízerőművek	 is	 lehetővé	 teszik	

a	 decentralizált	 villamos	 energiatermelést	 és	 azáltal	 hozzájárulnak	 a	

fenntartható	 áramellátás	 biztosításához.	 	 Amikor	 egy	 erőművünket	

üzembe	 helyezzük,	mindig	megújuló	 energiaforrásból	 származó	 áramot	

bocsátunk	az	emberek	rendelkezésére.	Ezzel	növeljük	annak	esélyét,	hogy	

a	 következő	 generációkra	 lehetőleg	 ép	 környezetet	 hagyjunk.	

AZ ERŐMŰVEINK ÁLTAL MEGTERMELT MINDEN 

EGYES KILOWATTÓRA JELENTŐSEN HOZZÁJÁRUL AZ 

ALAPVETŐ FONTOSSÁGÚ ÖKOLÓGIAI EGYENSÚLY 

FENNTARTÁSÁHOZ.  
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A NAPENERGIA KERESETTEBB, 
MINT VALAHA

Vezető gazdaságkutatók egyetértenek abban, hogy a megújuló 

energia piaca a következő évtizedben igazi boom előtt áll. A 

SolarPower Europe 2022-ig a napenergiához kötődő termelői 

kapacitás több mint 150 %-os növekedéssel számol.  Pénzben 

kifejezve 2020-ig több, mint 200 milliárd Eurót invesztálunk a 

fotovoltaikus létesítményekbe, 2050-ig pedig ez az összeg akár 

a 20.000 milliárd Eurót is elérheti.

A klímaváltozás egyre erősebben érzékelhető hatásai, a lakosság 

egyre szélesebb rétegeinél az erősödő környezettudatosság, 

valamint az egyre szűkösebbé váló fosszilis energiahordozók 

jelentik azokat a keretfeltételeket, amelyek között az elkövetkező 

években energiát kell termelnünk.  Ehhez jön még, hogy a villamos 

energiaszükséglet folyamatosan növekszik.  Így a „2018. évi 

Energiaügyi Kitekintés: 2040-ig („A View to 2040”) több mint 60 %-os 

keresletnövekedéssel számol.  

Mindezek a paraméterek azt eredményezik, hogy az energiatermelés 

környezetbarát módjai egyre fontosabbá válnak és ebből a 

napenergia ágazat is profitálni fog.  

A nap- és a kis vizek energiájának energiatermelésre történő 

hasznosítása hozzájárul a tartós ökológiai és gazdasági 

egyensúly kialakulásához és fenntartásához.  A PV-Invest 

minden egyes projektje nagymértékben hozzájárul e fontos 

cél eléréséhez.

A GAZDASÁGKUTATÓK EGYETÉRTENEK: A MEGÚJULÓ ENERGIA IRÁNTI 

KERESLET ROBBANÁSSZERŰ NÖVEKEDÉSE VÁRHATÓ

5



PV-INVEST GMBH: INNOVÁCIÓ A 
TISZTA ÁRAMTERMELÉSBEN

INNOVATÍV ÁRAMTERMELŐ
A PV-Invest GmbH egy olyan cégcsoport anyavállalata, amely 

már Európa és a MENA-régió kilenc országában folytat sikeres 

tevékenységet és hoz létre nyereségesen működő nap- és 

kis vízerőműveket.  A cégcsoport már 2009. óta bocsát 

ki rendszeresen vonzó kamatozású kötvényeket a tartós 

értéknövekedés finanszírozása céljából.  A folyamatosan 

növekvő portfólió időközben már 30 naperőművet és 2 kis 

vízerőművet foglal magába, melyek összteljesítménye 28,4 

MW.  Jelenleg további 2,7 MW jelenleg épül öt nap- és egy 

vízerőmű formájában. 

BIZALMON ALAPULÓ ÜZLETI KAPCSOLAT 
A PV-Invest rendelkezik azzal az átfogó ismerettel, amely 

az erőművek létrehozásához, finanszírozásához és 

üzemeltetéséhez szükséges. A gondosan megválasztott 

projekteknél a kockázatkerülésre fókuszál, ugyanakkor jó 

bevételi lehetőségeket biztosító projekteket keres.  A magán 

és intézményi befektetőkkel, illetve a bankokkal folytatott 

bizalomteljes együttműködés alapját a teljes körű átláthatóság 

és az eddigi, már sikeresen megvalósult projektek képezik. 

Ezt a bizalmat már hosszú évek óta erősítjük a gazdaságilag 

indokolt erőműprojekt befektetéseinkkel és az ígért hozamok 

és kötelezettségek hiánytalan és pontos teljesítésével.
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A PV - INVEST CÉGCSOPORT 
FŐBB ÜZLETI ADATAI

A PV - Invest cégcsoport főbb üzleti adatai Auditált 
kons-
zolidált 
pénzügyi 
kimutatás 
2017

Auditált 
kons-
zolidált 
pénzügyi 
kimutatás 
2016

Auditált, 
előzetes 
konszolidált 
pénzügyi 
kimutatás 
2015  *)

Auditált 
kons-
zolidált 
pénzügyi 
kimutatás 
2014

Termelési	kapacitás kWp 25.582 22.969 12.026 **) 7.463

Árbevétel EEUR *** 10.949 7.891 6.408 2.869

EBITDA EEUR 5.959 4.427 3.235 1.629

Üzemi	eredmény EEUR 3.131 2.481 1.452 1.032

Szokásos	üzleti	tevékenység	eredménye EEUR 431 305 -524 237

Mérlegfőösszeg EEUR 68.661 50.939 42.687 16.229

Hátrasorolt	kölcsöntőke EEUR 5.847 6.003 5.577 3.420

A PV - Invest cégcsoport főbb üzleti adatai Kons-
zolidált 
pénzügyi 
kimutatás
2018.06.30

Kons-
zolidált 
pénzügyi 
kimutatás 
2017.06.30.

Termelési	kapacitás kWp 28.369 25.169

Árbevétel EEUR *** 8.098 4.338

EBITDA EEUR 2.921 2.444

Üzemi	eredmény EEUR 1.464 1.225

Szokásos	üzleti	tevékenység	eredménye EEUR 7 14

Mérlegfőösszeg EEUR 70.299 61.603

Hátrasorolt	kölcsöntőke EEUR 5.550 5.825

*)					A	KPV	Solar	cégcsoport	2016.	szeptemberében	2015.12.31-re	visszamenőleg				beol-
vadt	a	PV-Invest	cégcsoportba.	Az	auditált	előzetes	pénzügyi	kimutatás	2015	a	fiktív	
állapotot	mutatja,	ahogy	a	2015-ös	év	kinézett	volna.	A	2015-ös	év	rendkívüli	kiadásokkal	
járt.
**)			KPV	Solar	telepek	nélküli	termelési	kapacitás
***)	Ezer	Euró
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A napenergia története több mint 40 évvel ezelőttre nyúlik vissza Magyarországon. Már a 70-es években 

telepítették az első naperőműveket. Most velünk együtt Ön is részese lehet ennek a sikertörténetnek. 

A PV-Invest jelenleg 2,4 MWp összkapacitású naperőműveket épít Magyarországon és ez a szám 2019-

re több, mint duplájára fog nőni. 

NAPENERGIA 
MAGYARORSZÁGON

Molvány 1

A modulok száma 2.046

Teljesítmény 572,88 kWp

Éves	villamosenergia-termelés  687.456   kWh

Éves	CO2	megtakarítás  249   t

Molvány 2

A modulok száma  2.046   

Teljesítmény 	572,88			 kWp

Éves	villamosenergia-termelés  687.456   kWh

Éves	CO2	megtakarítás  249   t

Zsombó

A modulok száma  2.002   

Teljesítmény 	560,56			 kWp

Éves	villamosenergia-termelés  672.672   kWh

Éves	CO2	megtakarítás  243   t

Gádoros

A modulok száma  1.081   

Teljesítmény 	291,87			 kWp

Éves	villamosenergia-termelés  350.244   kWh

Éves	CO2	megtakarítás  127   t

Árpádhalom

A modulok száma  1.081   

Teljesítmény 	291,87			 kWp

Éves	villamosenergia-termelés  350.244   kWh

Éves	CO2	megtakarítás  127   t

2019-ES PROJEKTEK
• Szolnok

• Kolontár

• Balástya

• Lesenceistvánd 5 Projekt 

• Tápé	2 Projekt

• ...
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Portfóliófejlesztés kWp-ben
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Olaszország
30,3 %

 Szlovénia
26,1 %

 Németország
12,6 %

Macedónia
3,5 %

Irán
4,2 % Bosznia-Hercegovina

1,8 %

 Franciaország
2,1 %

Bulgária
19,4 %

Az	erőművek	Magyarországon	jelenleg	építés	alatt	állnak.

ORSZÁGOK SZERINTI 
PORTFÓLIÓ MEGOSZLÁS

A PV-INVEST PORTFÓLIÓJA
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SZLOVÉNIA       2011

PV	kötvény:	8%	kamat
Kibocsátási	össznévérték:	650.000	€

Futamidő:	10	év

FOTOVOLTAIKA KÖTVÉNY        2016

PV	kötvény:	4,15%	kamat
Kibocsátási	össznévérték:	2.600.000	€

Futamidő:	7	év

FOTOVOLTAIKA KÖTVÉNY       2017

PV	kötvény:	4,15	%	kamat
Kibocsátási	össznévérték:	2.800.000	€	

Futamidő:	7	év

2012       COLLEMETO

PV	kötvény:	10%	kamat
Kibocsátási	össznévérték:	2.000.000	€
Futamidő:	10	év

2016       FOTOVOLTAIKA KÖTVÉNY

PV	kötvény:	4,5%	kamat
Kibocsátási	össznévérték:	2.400.000	€
Futamidő:	10	év

2017       FOTOVOLTAIKA KÖTVÉNY

PV	kötvény:	4,5	%	kamat	
Kibocsátási	össznévérték:	2.200.000	€
Futamidő:	10	év

LEQUILE       2009

PV	kötvény:	10%	kamat
Kibocsátási	össznévérték:	950.000	€

Futamidő:	10	év

2010       PUGLIA 2

PV	kötvény:	10%	kamat
Kibocsátási	össznévérték:	1.000.000	€
Futamidő:	10	év

A PV-INVEST 
KÖTVÉNYEK 
TÖRTÉNETE
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A PV-Invest megalapítása óta a fenntartható forrást használó 

energiatermelés híve. A napenergia illetve a vízenergia 

hasznosításával történő villamos energiatermelés igencsak 

hatékony és hatásos, az ökológiai lábnyoma pedig kicsi.  Egy 

naperőmű a működésének első évében átlagban annyi CO2-t 

takarít meg, mint amennyi az erőmű részeinek az előállítása 

során keletkezik.  

Ezen felül a napenergia piaca hatalmas léptékben növekszik.  

Ahhoz, hogy a környezetbarát energia iránti sebesen növekvő 

keresletnek eleget tudjunk tenni, a PV-Invest számos további 

nap- és vízerőműprojektet fejleszt Közép- és Dél-Európában. 

Magyarországon két 2,4 MWp összteljesítménnyel rendelkező 

projekt megvalósítása már folyamatban van, további 2,3 MWp 

kapacitásának megépítése pedig hamarosan megkezdődik.  

A PV-erőművek portfóliójának további bővítését tervezzük.  

A Bosznia-Hercegovinában sikeresen megvalósított két 

vízerőművet követően a régióban már folyamatban van egy 

további kis vízerőmű építése.  

A kötvénykibocsátással lehetőségünk nyílik a vállalatunk 

küldetésének megvalósítására: Olyan új erőművek 

létrehozására és megszerzésére, amelyek fenntartható 

módon termelnek villamos energiát - a természet erejével. 

KÖTVÉNY A   
TISZTA ÁRAMÉRT
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PONTOSAN MI IS A KÖTVÉNY?

A kötvény – melyet járadékpapírnak vagy kötelezvénynek is 

neveznek – a közép- és hosszú távú tőkebevonást szolgáló 

fix kamatozású értékpapír.  A kötvény a befektetőnek a 

PV-Invest GmbH-val szembeni követelésének felel meg.  

A kötvény jegyzésével tehát a befektető a kibocsátó 

hitelezőjévé válik.

A hitelezőt nem csupán a befektetett összeg visszafizetése 

illeti meg, hanem a megállapodott kamat is. 

A PV-Invest GmbH kötvényei fix kamatozású értékpapírok, 

mivel a kamatozás mértéke kezdettől fogva ismert és nem 

kötődik bizonyos események bekövetkeztéhez.

A kötvény általában alacsony kockázatú befektetési 

formának számít, mivel meghatározott kamatigénnyel és 

fix visszafizetéssel párosul.  A részvényektől eltérően ismert 

a befektetés időpontja, az, hogy lesz-e hozam, és hogy az 

milyen mértékű lesz.

A kötvényekkel szerzett hozamokra fizetendő forrásadó 

alkalmazásával adóztatásuk véglegesen lezárul, személyi 

jövedelemadót ezen felül nem kell fizetni.
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SZÉLESKÖRŰ TÁJÉKOZOTTSÁG

Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy csak jól tájékozott 

személyek jegyezzék kötvényünket.  Tartós együttműködésünk 

egyik fontos alappillére a befektető és az erőművek 

üzemeltetője, azaz a kettőnk között fennálló kölcsönös bizalom. 

A kötvénykibocsátás szigorú jogi feltételek teljesítéséhez 

kötött.  Többek között az engedélyezéshez be kell nyújtanunk 

egy részletes kibocsátási tájékoztatót.  A kötvényeket csak a 

hivatalos engedélyeztetést követően kínálhatjuk jegyzésre 

a piacon.  Az erőmű kötvényeinek a jegyzésére vonatkozó 

és a hatóság által jóváhagyott kibocsátási tájékoztatót a 

weboldalunkon közzétettük. 

ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA

A PV-Invest kötvényeinek a jegyzéséhez értékpapírszámlával 

kell rendelkeznie valamelyik banknál. Ha már van 

értékpapírszámlája, akkor az naperőműkötvényünket a " www.

pv-invest.com/koetvenyek címen található weboldalunkon 

megrendelheti.  Ha még nincs értékpapírszámlája, akkor 

nyithat egyet a házibankjánál, vagy – amennyiben rendelkezik 

osztrák állandó lakcímmel-, bejelentkezhet a gyűjtőszámlánkra.  

A gyűjtőszámlát egy vagyonkezelő kezeli, ha emellett dönt, 

nem szükséges saját értékpapírszámlát nyitnia.  Ezenkívül ez 

a gyűjtőszámla még kedvező kondíciókat is kínál.  További 

információkért kérjük, keressen minket.

KÖTVÉNYEK MEGRENDELÉSE

A PV-Invest kötvények megrendelését igazoló jegyzési íveket 

teljeskörűen kitöltve e-mailben vagy postai úton küldjük meg 

Önnek.  Kérjük, hogy a jegyzési ívet írja alá és e-mailben vagy 

postán az alábbi címre: PV-Invest GmbH., Lakeside B07, A-9020 

Klagenfurt küldje vissza nekünk. 

FIZETÉS

Kérjük, hogy a jegyzési összeget (a kibocsátási felárral együtt) 

3 napon belül utalja át a PV-Invest GmbH Raiffeisen banknál 

vezetett, „PV-Invest GmbH“ névre szóló számlájára, Raiffeisen 

Landesbank Kärnten, IBAN AT34 3900 0000 0112 4494 és BIC 

RZKTAT2K.

KÖTVÉNYEK KIKÜLDÉSE 

A kötvényeket a befizetések sorrendjében juttatjuk el az azokat 

jegyző személyeknek.  A kötvényeket a megadott határidőn 

belül fizető személyek számára az értékpapírszámlára küldjük 

meg.  Az értékpapírszámlán történő tényleges jóváírás az adott 

bank feldolgozási idejének függvényében elhúzódhat. 

CSAK PÁR LÉPÉS A 
PV-INVEST KÖTVÉNYHEZ
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Ön a kibocsátás napjától kezdődően tulajdonosa a PV-Invest kötvényeinek.  A kötvények futamideje 

hét, illetve tíz év.  Mindkét kötvényt a Bécsi Tőzsde jegyzi, kereskedésük, illetve értékesítésük ott 

lehetséges.  Ezzel kapcsolatosan további információkat a www.wienerborse.at weboldalon talál. 

A PV- Invest GmbH kötvényei darabonként 1.000 EUR névértéken vásárolhatók meg.  A 2018-2025 

évekre szóló naperőműkötvények évi 4,15 %1-kal, míg a 2018-2028 évekre szóló kötvények évi 4,5%1-kal 

kamatoznak. 

A kamatokat a PV- Invest GmbH évente megfizeti Önnek.  Hét, illetve tíz év elteltével a befizetett tőke 

névértékét is visszafizetjük Önnek.  A befektetésekből származó kamatjövedelem utáni kamatadót 

közvetlenül a PV- Invest GmbH fizeti meg.  Így a lakossági ügyfelek számára a kötvények adóztatása 

lezárul, azokat további adó már nem terheli. 

Annak érdekében, hogy Ön mindig a lehető legtöbb információval rendelkezzék a PV-Investről, 

létrehoztunk cégünk  www.pv-invest.com címen elérhető weboldalán egy úgynevezett „Investor 

Relations“-aloldalt, ahol Ön az üzleti és médiabeszámolókon kívül minden egyéb releváns hírt és 

időpontot is megtalál. 

1) A befektetésből származó kamatjövedelem után fizetendő kamatadó levonása előtt 

PV-INVEST KÖTVÉNYEK 
TULAJDONOSAI
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Értékpapírfajta- és kategó-
ria

Nem alárendelt, névre szóló, fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

ISIN Kötvény	a)																															Kötvény	b)
AT0000A23UQ1                      AT0000A23UP3

Kibocsátási	mennyiség
(alaptájékoztató	szerint)

15.000.000	euróig

Kötvény	a) 7.500.000	euróig

Kötvény	b) 7.500.000	euróig

Kibocsátási ár 101,00	%

Visszatérítési	ár 100,00	%

Futamidő A	kötvény	függvényében

Kötvény	a) 7	év

Kötvény	b) 10	év

Kamatozás A	kamatkifizetés	évente	történik,	először	2018.01.14-én

Kötvény	a) 4,15%	p.a.

Kötvény	b) 4,50%	p.a.

Címlet 1.000	euró	névértékben,	15.000	darabig

Minimum	befektetési	
összeg

1.000	euró

Jegyzési	időszak 2018.11.12-2019.01.11.,	feltéve,	hogy	a	nyilvános	ajánlat	nem	jár	le	idő	előtt.

Kifizető	szerv Baader Bank AG

Egyezségokmányok Pari	passu	záradék,	Terhelési	tilalom,	Irányítási	jog	megváltozása	záradék

Pénznem Euró

Tőzsdei	jegyzés A	bécsi	tőzsde	harmadik	piaca

Kötvénnyel	elérni	kívánt	
cél

A	kötvényből	befolyó	bevétel	elsődlegesen	pénzügyi	növekedést	szolgál,	különösen	a	
projektek	és	meglévő	ingatlanok	felvásárlása,	és	egy	kis	részben	a	pénzügyi	struktúrák	
optimalizálása	révén.	Részletes	információkat	a	kötvényről	és	a	hozzá	kapcsolódó	
kockázatokról	az	értékpapír	tájékoztatóban	talál.	A	jóváhagyott/bejelentett	értékpapír	
tájékoztató	térítésmentesen	elérhető	a	vállalat	honlapján;	www.pv-invest.com,	illetve	
személyesen	a	PV-Invest	GmbH	cég	irodájában	a	Lakeside	B07,	A-9020	Klagenfurt,	
Ausztria	cím	alatt.

Alkalmazott	jog Osztrák	jog

Kapcsolat PV-Invest GmbH · Erik Aal · Lakeside B07 · A-9020 Klagenfurt · Österreich · 
Telefon: +36 20 / 459 22 66 · E-Mail: office@pv-invest.com

RÉSZLETEK A PV-INVEST 
NAPERŐMŰKÖTVÉNYRŐL
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PV-INVEST KÖTVÉNY: A 
MEGBÍZHATÓ, FEJLŐDŐ ÉS 
INNOVATÍV BEFEKTETÉS
Profitáljon Ön is az alábbi előnyökből:

 Kösse	össze	a	vonzó	hozamokat	a	környezetünk	védelmével

 Húzzon	hasznot	Ön	is	a	„zöld	energia”	piacában	rejlő	hatalmas	lehetőségekből

 Tartós	sikerhez	válasszon	tapasztalt	partnert

 Nagyobb	biztonság	az	erőművek	nemzetközi	elhelyezkedésének	köszönhetően

 A	vállalat	világos	növekedési	stratégiát	követ

Kapcsolat
www.pv-invest.com

office@pv-invest.com

PV-Invest GmbH

Lakeside B07  

9020 Klagenfurt

Österreich


