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Green Genius

Kim jesteśmy
Nasze elektrownie w
2020 roku wytworzyły
łącznie

310

150

GWh

Green Genius to
międzynarodowa firma z
wieloletnim doświadczeniem w
rozwijaniu, budowaniu i zarządzaniu
projektami energii odnawialnej z
zakresu biogazu i fotowoltaiki.
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Firma ma ponad
dziesięcioletnie
doświadczenie w
zakresie wytwarzania
energii.

MOCY

POCHODZI Z ELEKTROWNI
SŁONECZNYCH

160

GWh

Green Genius jest częścią
międzynarodowej spółki
Modus Group.

POCHODZI Z BIOGAZOWNI

GWh
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Green Genius

202 milionów €*

Wartość naszych
inwestycji
137 milionów €

55 milionów €

50 milionów €

2018

2019

2020

2021
*planas
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Green Genius

Nowe projekty
W 2020 roku rozpoczęliśmy realizację

44 nowych elektrowni słonecznych o łącznej
mocy 73 MW. Tym samym nasze portfolio
przekroczyło wartość 150 MW!

Raport biznesowy 2020

5

Raport biznesowy 2020

Green Genius

Największe
wydarzenia
Nasze elektrownie na
Ukrainie zaczęły produkcję
energii. Ich łączna zdolność
produkcyjna to 48 MW.

Litewskie biogazownie,
zdolne do produkcji
10 MW energii, zostały
dofinansowane przez
austriacki bank
Kommunalkredit. Dla
Komunnalkredit to
pierwsza transakcja
w regionie krajów
bałtyckich.

Aberdeen Standard
Investments (ASI), jeden
z największych funduszów
inwestycyjnych na świecie,
kupił nasze elektrownie
słoneczne w Polsce o łącznej
mocy 40,4 MW.

Rozpoczęliśmy pracę
nad naszymi pierwszymi
projektami biogazowymi
w Polsce. Nabyliśmy też
dwa projekty gotowe do
wybudowania.

Wszystkie nasze
elektrownie biogazowe
na terenie Białorusi
zostały oddane do
użytku i osiągnęły swoją
maksymalną moc 10 MW.

W Litwie zaczęliśmy
produkcję energii w
zdalnych elektrowniach
słonecznych.

6

Raport biznesowy 2020

Green Genius

Pracownicy
Green Genius

W 2020 roku

zatrudniliśmy:

W LITWIE

26

Liczba pracowników Green Genius w
2020 roku wzrosła o 7% w stosunku do
roku 2019. Zatrudniliśmy:
W 2020 roku
łącznie

208
nowych
pracowników

1

W HOLANDII

W 2021 roku

przewidujemy
wzrost zatrudnienia
na poziomie

30%

100

6

W HISZPANII

64

W BIAŁORUSI

W POLSCE

11

W UKRAINIE
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Green Genius

Nasz wpływ
na środowisko

Dzięki wszystkim naszym projektom
emisja CO2 została obniżona o

280,000
TON ROCZNIE

Do zneutralizowania

takich ilości dwutlenku

węgla potrzeba by było
13 milionów drzew.
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Słowo od naszych liderów
Simonas Šileikis

Rokas Bancevičius

2020 rok był wyjątkowy dla całej
organizacji. Niewiadome, z którymi
mierzył się cały świat, a także
związane z tym wyzwania były nie
lada testem, który w mojej ocenie
zdaliśmy doskonale.

W 2020 roku nasza firma bardzo
dojrzała, nawet pomimo pandemii.

Dyrektor ds. Energii słonecznej

Ruslan Sklepowicz
CEO Green Genius

Rok 2020 nie był łatwy. Pandemia
spowodowała konieczność pracy
zdalnej i uniemożliwiła podróże
biznesowe, jednak udało nam się
podołać nowym wyzwaniom.
Nie tylko przetrwaliśmy, ale także urośliśmy
i rozwinęliśmy się. Jestem dumny z
mojego zespołu bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej. Każdy kierowca, menedżer,
inżynier, pracownicy naszych działów
finansowych i prawnych – wszyscy wykazali
się niesamowitym zaangażowaniem,
profesjonalizmem i siłą. Jestem Wam
ogromnie wdzięczny za to, że każdego dnia
pracujecie, by uratować świat.
Życzyłbym sobie, żebyśmy wszyscy
pracowali dalej z tą samą pasją i dobrą
energią. Dzięki nim przyszłość planety
będzie bardziej zielona!

Nasz zespół powiększył się, wzmocniliśmy
swoją pozycję na wszystkich rynkach, na
których jesteśmy obecni, wypracowaliśmy
spójną wizję i strategię dla najistotniejszych,
przyszłych działań. Przyszłość Green
Genius na świecie w dziedzinie energetyki
słonecznej zapowiada się bardzo
obiecująco.

Dyrektor finansowy

Paulius Babrauskas

Dyrektor ds. Energii z biogazu
Najwięcej satysfakcji i radości
daje mi świadomość, że mam
wokół siebie tak zaangażowany,
profesjonalny i odporny na stres
zespół.
Ludzi, którzy pozostają zorientowani na cel
i potrafią wspólnie do niego dążyć nawet
w trudnych momentach. W mojej ocenie
to jest właśnie coś, co odróżnia Green
Genius od innych firm. Mam nadzieję,
że ten duch pozostanie obecny w całej
strukturze Green Genius.

Poziom profesjonalizmu w zakresie
naszych relacji z instytucjami finansowymi,
funkcjonowania całej struktury prawnej,
sprawozdawczości finansowej i innych
procesów dorównuje najlepszym z naszych
konkurentów. Pracownicy Green Genius to
ludzie ambitni, pracowici i dążący do coraz
lepszych efektów. Jestem dumny, że mogę
być częścią tego zespołu.
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Wizja na
przyszłość

Wdrożenie
fotowoltaiki
GŁÓWNE CELE:
Nowe lokalizacje

WSKAŹNIK
WZROSTU
Green Genius

30%

PROJEKTÓW
INSTALACJI
SŁONECZNYCH
w Rumunii

Z SYSTEMEM
MAGAZYNOWANIA
ENERGII BTM
na terenie elektrowni
biogazowej w Azuolyne oraz
stworzenie pilotażowego
mikro-systemu

Pozycjonowanie na
liście

25

największych
deweloperów energii
odnawialnej w Europie
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Green Genius

Įdomūs faktai
apie mus
To Green Genius stał za zapewnieniem energii
elektrycznej do oświetlenia choinki świątecznej,
głównej ozdoby w litewskiej stolicy, Wilnie. Energię tę
pozyskaliśmy z fusów kawy! 30 ton surowca pozwoliło
nam wytworzyć 12000 kWh mocy.

30 ton

FUSÓW KAWY

12 000 kWh

MOCY

Dbamy o środowisko, dlatego na naszych
farmach słonecznych można spotkać
pszczoły. Wierzymy, że stawiając ule na
niezagospodarowanych terenach inwestycji,
przyczyniamy się do uratowania populacji tych
jakże ważnych i pożytecznych owadów.
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Przygotowane przez

