
 
 

 

Działająca w branży energii słonecznej norweska firma REC Group 
staje się częścią Reliance Industries Ltd. i przyspiesza swój rozwój 
 
Firma REC Group – innowacyjny i wielokrotnie nagradzany producent paneli słonecznych 
– zostanie przejęta przez Reliance New Energy Solar Limited, spółkę zależną należącą 
w całości do Reliance Industries Ltd. Zmiana struktury właścicielskiej pozwoli firmie REC 
szybko realizować jej plany rozwoju. 

 

Monachium, Niemcy, 13 października 2021 r. – REC Group – wiodąca, międzynarodowa firma 
z branży energii słonecznej z siedzibą w Norwegii – ogłosiła dziś, że Reliance New Energy Solar 
Limited, spółka zależna należąca w całości do grupy Reliance Industries Ltd (Reliance), podpisała 
ostateczną, wiążącą umowę dotyczącą przejęcia 100% udziałów w tej największej europejskiej 
firmie będącej producentem paneli słonecznych. REC Group (REC) z zadowoleniem przyjmuje tę 
decyzję, ponieważ pozwoli ona na znaczne przyspieszenie realizacji planów rozwoju firmy. 

W swojej 25-letniej historii firma REC konsekwentnie wyznaczała nowe standardy i wprowadzała 
liczne innowacje w branży produktów fotowoltaicznych. Podpisana umowa jest idealnym 
rozwiązaniem dla dwóch silnych marek, które mają duże ambicje, aby przyspieszyć transformację 
energetyczną i zapewnić bardziej ekologiczną przyszłość na całym świecie. Zdolności 
produkcyjne firmy REC ograniczały jej możliwości w zakresie obsługi większej liczby klientów na 
coraz większej liczbie rynków, na których istnieje popyt na jej najnowocześniejsze produkty 
wysokiej jakości. Nowa struktura właścicielska umożliwi firmie REC szybkie zwiększenie skali 
prowadzonej działalności i zapewnienie lepszej obsługi rosnącej bazy konsumentów oraz klientów 
końcowych. 

Siła finansowa firmy Reliance i jej zaangażowaniu na rynku energii słonecznej pozwoli REC 
osiągnąć w ciągu najbliższych 2 do 3 lat ponad 5 GW mocy w Singapurze, Europie i USA. W 
Indiach firma Reliance planuje wykorzystać tę wiodącą w branży technologię w swoim całkowicie 
zintegrowanym, gigantycznym zakładzie Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex 
w Jamnagar, produkującym metalowe elementy krzemowe przeznaczone do paneli 
fotowoltaicznych – początkowo dla uzyskania zdolności produkcyjnych wynoszących 4 GW mocy 
rocznie, które jednak docelowo zostaną zwiększone do 10 GW rocznie. Połączenie 
wysokowydajnych paneli słonecznych i ekonomii skali umożliwi konsumentom na coraz większej 
liczbie rynków na całym świecie dostęp do najwyższej jakości paneli słonecznych REC 
i korzystanie z energii elektrycznej po wysoce konkurencyjnych cenach w przeliczeniu na kWh, 
jednocześnie aktywnie przyczyniając się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Będąc częścią 
grupy Reliance, firmy REC i Reliance przyspieszą realizację swojej wspólnej misji, aby zapewnić 
ludziom na całym świecie czystą i niedrogą energię słoneczną. 

Firma Reliance, której siedziba znajduje się w Mumbaju w Indiach, jest największą indyjską spółką 
sektora prywatnego, która w roku obrachunkowym zakończonym dnia 31 marca 2021 r. uzyskała 
skonsolidowane obroty wynoszące 5392,38 mld rupii indyjskich (73,8 mld USD), zysk gotówkowy 
w wysokości 798,28 mld rupii indyjskich (10,9 mld USD) oraz zysk netto w kwocie 
537,39 mld rupii indyjskich (7,4 mld USD). Działalność firmy Reliance obejmuje poszukiwanie 
i produkcję węglowodorów, rafinację oraz sprzedaż ropy naftowej, przemysł petrochemiczny, 
sprzedaż detaliczną i usługi cyfrowe. 

Założona w 1996 roku i mająca siedzibę w Oslo w Norwegii firma REC stała 
się wiarygodnym ambasadorem globalnej transformacji energetycznej 
i gospodarki ekologicznej, koncentrując swoją działalność na wysoce 
innowacyjnej technologii solarnej. Kluczowe innowacje firmy REC obejmują 
wielokrotnie nagradzaną technologię ogniw dzielonych i skrzynki 
połączeniowej w opatentowanej konstrukcji paneli podwójnych, a także 
bezołowiowe, zgodne z przepisami dyrektywy RoHS panele słoneczne REC 
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Alpha Pure, w których wykorzystana została zaawansowana technologia ogniw wyposażonych 
w heterozłącza. Zapewniając panele słoneczne o wysokiej gęstości mocy w połączeniu 
z niezawodną, długoterminową wydajnością i kompleksową gwarancją, firma REC ułatwia 
właścicielom domów i firmom uzyskanie znacznych oszczędności w zakresie kosztów energii 
elektrycznej oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Zaawansowane techniki produkcyjne firmy 
REC i produkcja krzemu o niskim śladzie węglowym w Norwegii pozwalają konsumentom jeszcze 
bardziej zminimalizować ich własny wpływ na środowisko. 

W tej transakcji firma LW44 pełni rolę wyłącznego doradcy finansowego, a Fangda Partners 
i Baker McKenzie działają jako doradcy prawni firmy REC i China National Bluestar (Group) Co., 
Ltd. 

________________________ 

Podpis pod zdjęciem: Najnowszą innowacją REC Group jest bezołowiowa, zgodna z przepisami 
dyrektywy RoHS seria paneli słonecznych REC Alpha Pure, umożliwiających osiągnięcie mocy 
405 Wp w kompaktowym formacie. 
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O Reliance Industries Limited (RIL) 
Firma Reliance jest największą indyjską spółką sektora prywatnego, która w roku obrachunkowym 
zakończonym dnia 31 marca 2021 r. uzyskała skonsolidowane obroty wynoszące 
5392,38 mld rupii indyjskich (73,8 mld USD), zysk gotówkowy w wysokości 798,28 mld rupii 
indyjskich (10,9 mld USD) oraz zysk netto w kwocie 537,39 mld rupii indyjskich (7,4 mld USD). 
Działalność firmy Reliance obejmuje poszukiwanie i produkcję węglowodorów, rafinację oraz 
sprzedaż ropy naftowej, przemysł petrochemiczny, sprzedaż detaliczną i usługi cyfrowe. Reliance 
to najwyżej sklasyfikowana indyjska firma, która znalazła się na liście 500 największych firm na 
świecie magazynu „Fortune”. Jest również uznawana za jednego z „Najlepszych pracodawców 
w Indiach” według klasyfikacji serwisu LinkedIn (2021).  

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ril.com 

 
O REC Group 
REC Group to międzynarodowa firma odgrywająca pionierską rolę w dziedzinie energii 
słonecznej, której celem jest zapewnienie konsumentom czystej i przystępnej cenowo energii 
słonecznej dzięki wysokiej jakości panelom słonecznym o wyjątkowo dużej gęstości 
mocy.  Zgodnie z dewizą “Solar’s Most Trusted” REC jest znana ze swoich opatentowanych 
innowacji i wielokrotnie nagradzanych produktów o niezawodnej, długotrwałej 
wydajności. Podstawą wysokiej niezawodności produktów REC jest zaawansowana i wysoce 
wydajna produkcja, z wykorzystaniem praktyk przemysłu 4.0. Założona w 1996 roku w Norwegii, 
firma REC zawsze podejmowała zobowiązania dotyczące niskiego śladu węglowego swoich 
materiałów i paneli słonecznych. Siedziba główna firmy REC znajduje się w Norwegii, siedziba 
operacyjna w Singapurze, a platformy regionalne w Ameryce Północnej, Europie oraz regionie 
Azji i Pacyfiku. 

Dowiedz się więcej na stronie internetowej recgroup.com i na         
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