Український форум з відновлюваних джерел енергії
Інститут енергетики, Лондон, 24 червня 2019 року
Сектор відновлюваних джерел енергії України залучає безпрецедентний рівень
інвестицій у великомасштабні проекти, до яких приєднуються міжнародні стратегічні
інвестори з Норвегії, Канади, Великобританії та Іспанії.

Український форум з відновлюваних джерел енергії в Лондоні скликається з метою
зібрати разом поточних розробників проектів з відновлюваних джерел енергії в
Україні, як місцевих, так і міжнародних, з провідними фінансистами, консультантами та
спонсорами проектів з Великої Британії, Європи і Північної Америки.

Теми, які будуть розглянуті групою експертів, включають:

•

•
•
•
•
•

Українські джерела відновлюваної енергії в глобальному та європейському
контексті та апетит інвесторів до українських проектів з відновлюваної
енергетики
Огляд значного зростання потенціалу відновлюваної енергетики. Які прогнози
щодо майбутнього зростання є найнадійнішими?
Як працюватиме перехід від зеленого тарифу до аукціонів, і яким чином вони
встановлять чіткі та прозорі ринкові правила
Практичні аспекти та процедури придбання квот через аукціон
Апетит великих фінансових установ до українських проектів з відновлюваної
енергії. Як кредитори бачать банківську придатність та ризики?
Доступ до міжнародних кредитних та боргових ринків для фінансування
інвестицій у відновлювану енергетику

Не пропустіть унікальну можливість приєднатися до всіх провідних розробників
проектів, посадових осіб і зацікавлених сторін разом зі своїми міжнародними колегами
для отримання виняткового аналізу одного з найбільш швидкозростаючих ринків
відновлюваних джерел енергії в Європі.
Реєстрація за посиланням: http://strategy-council.com/uk/events/ukrainskij-forum-zvidnovluvanih-dzerel-energii
Про Організатора: Strategy Council – компанія, що створена у Великобританії, ми
культивуємо знання й розбудовуємо зв'язки між бізнес-співтовариствами, головним
чином, у європейських країнах з ринковою економікою, що формується. Ми створюємо
щорічні, найкращі в галузі конференції, що створюють неупереджену платформу,
навколо якої діють і розвиваються співтовариства. Глибоке знання ринку на основі 20річного досвіду дає нам можливість налагодити зв’язок між співтовариствами,

одночасно забезпечуючи найважливіший доступ до унікальної, актуальної й критично
важливої для бізнесу інформації.
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