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Enerkon Solar chce inwestować w Ursusie
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Fundusz inwestycyjny Enerkon Solar International chce kupić 7 proc. akcji
Ursusa i 49 proc. akcji jego spółki zależnej – Ursus Bus. Amerykanie deklarują
zainwestowanie do 30 milionów dolarów, co pozwoliłoby na przywrócenie
mocy produkcyjnej grupy Ursus.
Informację taką przekazał zarząd Ursusa. Do ewentualnej transakcji droga jeszcze jednak daleka.
W tym tygodniu podpisano bowiem dopiero dokument nazywany protokołem ustaleń (memorandum
of understanding, MoU).

Enerkon Solar czyli kto?
Enerkon Solar International to fundusz inwestycyjny z siedzibą na Florydzie, który do 2017 roku
działał pod nazwą Castle Holding Corp. Jak podaje Financial Times, fundusz posiada kilka spółek
zależnych. Znajdziemy wśród nich m.in. SAS Health and Beauty, czyli firmę sprzedającą kosmetyki
w USA. Inny podmiot zależny Enerkona to spółka Shark Venture Capital, angażująca się w działania
z kapitałem podwyższonego ryzyka.
Zgodnie z informacją na stronie korporacyjnej funduszu, Enerkon Solar International inwestuje
w energię odnawialną na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w Chinach. Brak informacji, by miał
dotychczas bliższy związek z branżą motoryzacyjną lub rolną.

Kurs akcji URSUS S.A. wystrzelił w górę
Na informację o podpisanym dokumencie natychmiast zareagowali inwestorzy giełdowi. Kurs akcji
Ursusa był w środę najwyższy od 5 miesięcy.
źródła: Financial Times, bankier.pl, enerkoninternational.com

Czy artykuł był przydatny?
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