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Πράσινη απόδοση 



 
Διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής   
Peter Aldrian 
Διπλ. επενδυτικός σύμβουλος  
 
Ελεύθερος επαγγελματίας από το  1992 

 
Θεωρούμε ότι είναι πια καιρός να δούμε τον 

κλασικό τομέα της επένδυσης και της αποταμίευσης με πιο κριτικό μάτι. Η αγορά αλλάζει συνεχώς 
 και το γεγονός αυτό απαιτεί και αλλαγή στον χειρισμό των χρημάτων. 

  
+++ 

Οι καταθέσεις έχουν ήδη αρνητικό επιτόκιο και επιβαρύνονται με τέλη 
και όταν ψωνίζουμε ο πληθωρισμός μας κόβει μερικές φορές την ανάσα! 

(Παράδειγμα: ντομάτες μέχρι 8€ (2726 δρχ.) το κιλό) 

  
Χρήματα που επί πλέον στερείται η οικονομία και που οι υπεύθυνοι „διαχειρίζονται“ και „φροντίζουν“ 

 μέχρι που πια δεν περισσεύει τίποτα! 
+++ 

 

Είναι καιρός για μια αλλαγή! 
 

Καιρός να επενδύσουμε σε (πράσινες) επιχειρηματικές ιδέες,  
όπως στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις της MC-Capital! 

Με καθαρή ενέργεια καταπληκτικά (πράσινα) κέρδη! 



Ποιοι είμαστε; 

Εταιρία συμμετοχής, ίδρυση το 
2009, έδρα στο Seiersberg/Graz 

Κατασκευή και διαχείριση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων  
στην Αυστρία 
Έδρα στο Γκρατς, ίδρυση 2012 

Η εικόνα της επιχείρησης 

Εταιρίες στο εξωτερικό για τις 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 
 
Σλοβενία 
PANSOLAR d.o.o. , Έδρα στο Skakovci 
 
Ελλάδα 
ECO Capital ΕΠΕ, Έδρα στα Τρίκαλα 
EASY ENERGY IKE, Έδρα στα Τρίκαλα  

Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης 

Έδρα και Ενοικίαση γραφείων, 

Johann-Seifried-Ring 1, 8054 Seiersberg/Graz 

Έχουμε επί του παρόντος περίπου 700 

πελάτες και 40 φωτοβολταϊκές 

εγκαταστάσεις με απόδοση περίπου 3,0 

μεγαβάτ. 

 



- Αντικειμενική αξία (συλλέκτες) 
- Συμμετοχή από 600 ευρώ 
- Μισθωτικά έσοδα 
- Σταθερές, επικερδείς αποδόσεις 4-7% ετησίως 
- Τακτικές πληρωμές 
- Διάρκεια έως το πολύ 15 έτη, με διάφορες  
  επιλογές εξόδου: 
  1.) παράδοση των συλλεκτών 
  2.) επαναγορά των συλλεκτών  
  3.) χαμηλή επιπλέον επιβάρυνση για  
        νέα σύμβαση 
  
Πλεονεκτήματα και εγγυήσεις   
- κρατικά εγγυημένες συμβάσεις τροφοδοσίας 
- ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 
- χωρίς φόρο υπεραξίας (έως 730 € ετησίως) 
- χαμηλή διαφορά υπέρ το άρτιο 
- καταγγελία από το έκτο έτος 
 
 
 

  

1.) Ηλιακή συμμετοχή 

ή  2.) „Solares“ 

 
- Όλοι οι επιχειρηματικοί τομείς  
- εξειδικευμένο εξαρτημένο δάνειο   
- Κέρδη περίπου 7% ετησίως επί του παρόντος  
- Μηνιαίες πληρωμές  
- Έναρξη με μικρά ποσά  
- Δεν υπάρχει διακύμανση των τιμών 
- Διάρκεια 7 έτη 
- Δυνατότητα ανταλλαγής με μετοχές 
- Περιορισμένες δόσεις 
- χαμηλή διαφορά υπέρ το άρτιο 
 
 
 
Μόνο για επιχειρήσεις  §34c, ή συμβούλους επενδύσεων 

„Σύνταξη ρεύματος“ 
 
 
 
Ηλιακή συμμετοχή στην Αυστρία: εγκατάσταση στο Gnas 200Κ 
Βασικά στοιχεία 
Αντικείμενο επένδυσης: φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στην Αυστρία 
Τόπος: Gnas, Στυρία  
Έναρξη λειτουργίας: 05/2015 
Τιμή τροφοδότησης: 12,5 λεπτά μέχρι 2028/05 
Απόδοση ανά kWp: 1.050 kWh 
Διαχειριστής: AT-Solutions GmbH & CoKG, JohannSeifried-Ring 1, 8054 Graz, Εμπ.Μητ.: 377737Χ 
Μισθωτήριο: 15 έτη (3.000 € ετήσιο μίσθωμα) 
Στοιχεία σύμβασης 
Είδος: Σύμβαση sale & lease back 
Διάρκεια: μέχρι το πολύ 13 έτη. Η λύση της σύμβασης είναι οποτεδήποτε δυνατή. Με διάρκεια έως 6 
έτη επιστρέφονται 120 € ανά πάνελ, πάνω από 6 έτη επιστρέφεται το 100%. 
Κατανομή μερισμάτων: ετησίως 
Στόχος απόδοσης: πάγια 4% χωρίς φόρο υπεραξίας 
Επένδυση από: 600 € για 1 πάνελ 
Μειωμένη διαφορά υπέρ το άρτιο: 3% 
Αριθμός πάνελ: 400 κομμάτια 
 
Περιγραφή 
Η MC-Capital GmbH ιδρύθηκε το 2009 ως εταιρία συμμετοχών με έδρα το Γκρατς. 
Καθαρή ενέργεια ως επενδυτικό προϊόν με επίκεντρο φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. 
Η MC-Capital κατασκευάζει, διαχειρίζεται και εκμισθώνει φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μέσω της 
θυγατρικής της εταιρίας ATSOLUTIOS GMBH & COKG στην Αυστρία από το 2011. Οι εγκαταστάσεις 
έχουν εγγυημένες από το κράτος τιμές τροφοδότησης και εγγυημένη διάρκεια. 
 
Απόδοση 
Η χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων γίνεται εκτός από ιδίους πόρους από τράπεζες, χρηματοδότες 
και μικροεπενδυτές.  
Έτσι κατασκευάστηκαν ή αγοράστηκαν μέχρι τώρα φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με σχεδόν 3,0 
μεγαβάτ. Τα μηναία κέρδη από αυτήν την απόδοση χρησιμοποιούνται για την καταβολή κερδών και 
την αναχρηματοδότηση των εγκαταστάσεων.  
Μικροεπενδυτές μπορούν να συμμετάσχουν με μικρά ποσά από 600€. 
Πολύ δημοφιλής είναι η χρηματοδοτική μίσθωση λόγω διασφάλισης της πραγματικής αξίας. Η MC-
Capital προσφέρει στους πελάτες και επενδυτές της κέρδη και διαφάνεια. 
 
Συμβουλή των ειδικών 
Η επένδυση σε καθαρή ενέργεια δεν είναι μόνο βιώσιμη αλλά και η ιδανική ενσωμάτωση στο 
υπάρχων χαρτοφυλάκιο. Ανεξαρτήτως των χρηματοοικονομικών αγορών και των οικονομικών 
κρίσεων αυτή η δυνατότητα επένδυσης συμβάλει την σταθερή αύξηση της περιουσίας. 
Στόχος είναι η αύξηση της απόδοσης χρόνο με το χρόνο. Η επιχείρηση αυτή μαζί με τους επενδυτές της 
συμβάλει σημαντικά στην ενεργειακή μεταβολή και στην διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για 
την επόμενη γενεά. 



  

 

από 3 kWp. Με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης! 
Μέγιστη παραγωγή ρεύματος με 3 kWp ετησίως περίπου 3.300 kWh 

 

 

Τα πλεονεκτήματά σας: 

        

       μέχρι 90 % ανεξαρτησία από το δίκτυο 

       

        μέχρι 80% οικονομία ετησίως στα έξοδα ηλ. ρεύματος  

       

        Όφελος για το περιβάλλον  

        

        Χωρίς έξοδα συντήρησης 

 

        Οικολογική μπαταρία αλατισμένου νερού! 

 

 

 

Και το καινούριο μας προϊόν: 
ATSOL – χρηματοδοτική μίσθωση   

* Συν προκαταβολή περίπου ίση με την εφάπαξ ενίσχυση. Διάρκεια 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 6-15 έτη. Η εγκατάσταση περιέρχεται στην κυριότητά 
σας με την καταβολή του τελευταίου μισθώματος. Χρησιμοποιούμε γεννήτριες 
υψηλής απόδοσης και κορυφαίους μετατροπείς. Ανάλογα με την διαθεσιμότητα 
και κατόπιν συμφωνίας με τον αγοραστή. Διπλή ενίσχυση σε περίπτωση 
μπαταρίας φωτοβολταϊκών. Ανάλογα με την χώρα και την περιοχή.  Η προσφορά 
πάντα με την επιφύλαξη της αποδοχής μας.  Έχουμε το δικαίωμα να προβούμε 
σε αλλαγές.  
 



Ενέργεια, εργατικό δυναμικό 
και πρώτες ύλες 

Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις  
χωρίς μεγάλη ανάγκη  
συντήρησης 

Εγγυημένη από το κράτος 
πληρωμή για την 
τροφοδοσία στο δίκτυο για 
13 ή 20 έτη ή κέρδη από 
την εκμίσθωση των 
εγκαταστάσεών μας.  
 
Διαμερισμός των κερδών 
με τους επενδυτές μας ή 
τους κατόχους των πάνελ 

Πως λειτουργεί η εφ' όρου ζωής „σύνταξη ρεύματος“; 

Συμμετοχή με την αγορά   
πάνελ ή Solares  
 



Επόμενα έργα:  

Αγορά στην Ελλάδα υπό έλεγχο: 

Ορισμένες εγκαταστάσεις 100-
150 K στην περιοχή της 
Κατερίνης με ταρίφα γύρω στα 
30 λεπτά 
 
Απόδοση ανά KWp περίπου 
1.600 KWh ! 

50 kWp: υπόστεγο εστιατορίου στο Deutschlandsberg  
Στο δίκτυο από τον Ιανουάριο 2016 

Διαπραγματεύσεις για την αγορά  
308 kWp: Στέγη στη Σλοβενία 
32 λεπτά για ακόμα 11 χρόνια 
 

Και η εκμίσθωση φωτοβολταϊκών  
εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με θερμότητα  
αέρος ή LED. 

Καθώς και η διαχείριση μικρότερων 
εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού 
και θερμότητας 

Ή 400 kWp στην Αυστρία με 11,5 λεπτά και   

επιχορήγηση 175€ ανά kWp 

Διάφορα φωτοβολταϊκά έργα σε στέγες 
βιομηχανιών με οικολογική ταρίφα ή 
χρηματοδοτική μίσθωση. 



200 KWp στη Στυρία  

Ένα μέρος από το χαρτοφυλάκιό μας των περίπου 3 μεγαβάτ! 
 

140 KWp στη Στυρία 

 
150 KWp Αττική , Αθήνα 
100 KWp στο Σιδηρόκαστρο   
 
Ανάληψη των δύο εγκαταστάσεων  
το 2014 

250 KWp στην Ελλάδα 

200 KWp στο Gnas/Στυρία 

300 KWp στο Ternitz 

+ 4 MW 

εγκαταστάσεις για  

πελάτες τα τελευταία  

3 χρόνια 

30 KWp στο Übelbach 
550 KWp στο Gora Radgona 

 



1ο έργο 
Παραδόθηκε εγκατάσταση 5 kWp  
στο Παιδικό Χωριό SOS στο Stübing. 
 
Για το Παιδικό Χωριό SOS αυτό σημαίνει 
εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 35.000 €  
τα επόμενα 30 χρόνια  
 

Το επόμενο έργο είναι μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση  
σε ένα Παιδικό Χωριό SOS στη Θεσσαλονίκη. 

 
Κάθε πελάτης μπορεί να κάνει άμεσα  

και με εσωτερική διαδικασία μια δωρεά από τα κέρδη  
για έναν κοινωνικό σκοπό:  

 2 Euro = 1 Watt σε απόδοση. 
10.000 Euro = μία εγκατάσταση 5KWp 

 
 

Κοινωνικό Crowdfunding 



Παράθεμα πριν από 100 χρόνια του: 
Thomas A. Edison  

«Θα τοποθετούσα τα χρήματά μου στον ήλιο  
και την ΗΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.  

 
Τι σπουδαία πηγή ενέργειας!  

 
Ελπίζω ότι δεν θα περιμένουμε να εξαντληθούν  

το πετρέλαιο και ο άνθρακας πριν 
καταπιαστούμε με αυτήν.» 



Στοιχεία επαφής 

Johann-Seifried-Ring 1 
8054 Seiersberg-Pirka – Austria 
Τηλ.: +43 316 931219-400   
Εμπ. Μητ.: 330173z---  
Αρ. Μητ. ΦΠΑ 65119338 
www.mc-capital.eu  

MC-Capital GmbH , Seiersberg  

Τράπεζα: Easybank Wien / BIC:EASYATW1 

IBAN: AT32 1420 0200 1092 4473 

Τραπεζικός λογαριασμός για Solares 

Peter Aldrian 
Διευθύνων σύμβουλος 
Κινητό: 0043/650/33 72 543 

office@mc-capital.eu 

 Θυγατρική εταιρία στην Ελλάδα  

 

ECO Capital EPE – ίδρυση το 2012 

Διαχείριση και εκμίσθωση φωτοβολταϊκών  

εγκαταστάσεων  

Σαράφη 27 – 42100 Τρίκαλα 

Εμπ. Μητ.: 58798   

Αρ. Μητ. ΦΠΑ: EL800571425 

Τράπεζα: Piraeusbank  

IBAN: GR6901720500005050082727073 

www.ecocapital.gr 

 

Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα 

Αντώνης Στουγιάννος 

Κατερίνη 

069 86317924 
antonisstougiannos@hotmail.gr 
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