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Solarny Sunex rozwija się 
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Sunex po trzech kwartałach 2012 roku wobec analogicznego okresu 2011 roku 

zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży i wykazał ponad 700 tys. zł zysku 

netto wobec straty w poprzednim roku. 

Sunex, producent i eksporter urządzeń techniki solarnej notowany na New Connect opublikował 
wyniki finansowe za III kwartał 2012 r. W trzecim kwartale br. spółka zanotowała wyraźny wzrost 

sprzedaży, osiągając blisko 9.88 mln zł przychodów. Zysk netto w trzecim kwartale wzrósł o ponad 

100 procent w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku i wyniósł 500 tys. złotych.

Narastająco po trzech kwartałach br. przychody ze sprzedaży 

wyniosły ponad 25,6 mln zł.  
 

wobec 23,38 mln zł. w analogicznym okresie ubiegłego roku, co 

oznacza wzrost o prawie 9,5 proc. Po trzech kwartałach tego roku 

spółka zarobiła 737 tys. zł netto, a w 2011 roku po trzech 

kwartałach notowała stratę netto 141 tys. złotych.  

 

- Po trzech kwartałach, o 166 proc, wzrósł zysk na sprzedaży. To 

cieszy tym bardziej, że nasza branża wymaga ciągłych inwestycji w 

prace badawczo - rozwojowe i innowacyjne produkty. Branża 

solarna jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi 
gospodarki i aby być w niej liderem, trzeba wyprzedzać 
technologicznie konkurencję. Tak właśnie działamy - powiedział 

Romuald Kalyciok, prezes zarządu Sunex.  

 

Sunex poinformował, że zakończył już prace nad innowacyjnym systemem grzewczym, który 
wykorzystuje przemianę fazową w procesie magazynowania energii słonecznej. W typowych 

systemach grzewczych, energia magazynowana jest w zbiornikach, w których akumulatorem jest 
woda. System Sunex jako akumulator energii wykorzystuje octan sodu, który jest w stanie 
zmagazynować nawet 8 razy więcej energii niż woda o takiej samej objętości.  
 

- To znacznie ułatwi instalowanie takich systemów w budynkach już istniejących - bowiem zbiornik 

będzie można zainstalować w niewielkim pomieszczeniu typu komórka czy w garażu. Pozwali także 

oszczędzać cenną powierzchnię w nowo budowanych obiektach- dodaje Romuald Kalyciok.  

 

Sunex informuje, że we wrześniu 2012 jego projekt trafił na listę rankingową "Projektu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013. Kredyt Technologiczny", co oznacza, że 

dofinansowanie na wdrożenie nowego sytemu w wysokości prawie 2.8 mln złotych zapewni Bank 

Gospodarstwa Krajowego. Całkowity koszt netto prac nad nowym systemem wyniesie blisko 6 mln 

złotych. W połowie października br. Sunex podpisał z BNP Paribas Bank Polska umowę kredytu 

technologicznego, który pokryje 75 proc wartości inwestycji.  
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