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«O Όµιλος Solar Cells υπογράφει συµφωνία προµήθειας φωτοβολταϊκών
στοιχείων µε την ELITAL SpA 300Kw»

Ο Όµιλος Solar Cells, παραγωγός δισκίων πυριτίου (wafers) και φβ στοιχείων (solar cells)
πολυκρυσταλλικού πυριτίου, υπέγραψε συµφωνία προµήθειας φβ στοιχείων µε την Ιταλική
εταιρεία El.Ital. S.p.A., βάσει των όρων της οποίας, η Solar Cells Hellas θα παρέχει φβ στοιχεία
συνολικής ισχύος 8 MW για το έτος 2010.
«Καλωσορίζουµε την ευκαιρία να συνεργαστούµε µε την El.Ital. SpA, µία εταιρεία µε διακεκριµένη
επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ιταλία, η οποία διαθέτει υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας
παραγωγική µονάδα φβ πλαισίων υψηλής απόδοσης», δήλωσε ο Πρόεδρος της Solar Cells
Hellas κ. ∆ηµήτρης Παναγάκος. Από την πλευρά της Elital ακολούθησε δήλωση του ∆ιευθύνοντα
Συµβούλου κ. Massimo Pugliese: «Βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούµε µε την
Solar Cells Hellas, καθώς τα φβ στοιχεία πολυκρυσταλλικού πυριτίου παραγωγής της,
επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα απόδοσης και αξιοπιστίας, ικανοποιώντας τις πραγµατικές ανάγκες
των πελατών στην Ιταλία». Επιπροσθέτως, η συµφωνία αυτή µεσολαβεί στην ενίσχυση των
ευρωπαϊκών – εµπορικών σχέσεων µε την Ελλάδα, στην παρούσα κρίσιµη αυτή στιγµή.
Και τα δύο µέρη αποσκοπούν στην επέκταση της εµπορικής τους συνεργασίας για ευρύ φάσµα
φβ εφαρµογών στο άµεσο µέλλον.
Σχετικά µε την Solar Cells Hellas: Η Solar Cells Hellas (web site www.schellas.gr) είναι η πρώτη
καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής φωτοβολταϊκών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και
λειτουργεί σύµφωνα µε τα υψηλότερα διεθνή βιοµηχανικά πρότυπα για την παραγωγή δισκίων
πυριτίου, φβ στοιχείων και πλαισίων. Ο Όµιλος αποτελείται από δύο παραγωγικές µονάδες, που
ιδρύθηκαν το 2005. Εκτός από τη βιοµηχανική παραγωγή, ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην
παροχή υψηλής ποιότητας επαγγελµατικών λύσεων στην υλοποίηση έργων ΑΠΕ, που
περιλαµβάνουν τεχνοοικονοµικές υπηρεσίες ενεργειακών έργων, παροχή λύσεων εξοικονόµησης
ενέργειας καθώς και τη µελέτη, κατασκευή και λειτουργία Φ/Β πάρκων.
Σχετικά µε την ELITAL SpA: Η El.Ital. S.p.A. (web site www.elitalspa.com) δραστηριοποιείται στην
αγορά των ηλεκτρονικών συστηµάτων παραγωγής από το 1974. Από το 2009 χρησιµοποιεί την
τεχνογνωσία και την εµπειρογνωµοσύνη που έχει αποκτήσει ώστε να εισέλθει επιτυχώς στην
αγορά των φβ δηµιουργώντας την El.Ital energy. Η Εταιρεία πραγµατοποίησε και πραγµατοποιεί
µέχρι σήµερα τεράστιες επενδύσεις για την παραγωγή υψηλής ποιότητας φβ πλαισίων
αρχίζοντας από το 2009, µε δυνατότητα παραγωγής 40 MWp ανά έτος. Η πρώτη γραµµή
παραγωγής των µονάδων εγκαινιάστηκε στις 17 Μαΐου 2010 (∆ιαθέσιµο το βίντεο της εκδήλωσης:
www.elitalspa.com ).
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