
Βιώσιμο μέλλον 
για όλους.

Εταιρική παρουσίαση



Αναπτύσσουμε έργα ανανεώσιμων πηγών και 
αποθήκευσης ενέργειας με βάση την ηθική και την 
συνεργατικότητα. 

Φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα σε αρμονία με τις 
τοπικές κοινότητες και το περιβάλλον. 

Οδηγούμε τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια για ένα 
καλύτερο μέλλον με μηδενικές εκπομπές ρύπων.



 √ Εγγυόμαστε και βάζουμε σε πρώτη προτεραιότητα την αμέριστη 
συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τους ανθρώπους.

 √ Αναπτύσσουμε και κατασκευάζουμε βιώσιμα με αυστηρές 
προδιαγραφές και ενδελεχείς ελέγχους σε κάθε στάδιο.

 √ Πιστεύουμε στην βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω του ηθικού 
επιχειρείν και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 √ Δεσμευόμαστε στη προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του 
περιβάλλοντος μπροστά από το κέρδος.

Ιδρύεται η Wattcrop από 
διεθνείς επενδυτές με στόχο να 
καταστεί μία από τις πιο ηθικές 
κύριες εταιρείες ανάπτυξης 
έργων ΑΠΕ.

Η εταιρεία μας, ξεπερνά τους 
αρχικούς επενδυτικούς στόχους 
της στην ανάπτυξη νέων έργων 
παραγωγής ΑΠΕ και συνεχί-
ζει να επενδύει σε μέσα και 
ανθρώπινο δυναμικό.

2019
2020

Πορευόμαστε με 
γνώμονα την αειφόρο 
ανάπτυξη και τις 
κοινωνικά βιώσιμες 
επενδύσεις.

Οι δεσμεύσεις μας



Η Cero Generation / Macquaire 
GIG εξαγοράζει το πλειοψη-
φικό πακέτο των μετοχών της 
Wattcrop ως στρατηγικός επεν-
δυτής αναβαθμίζοντας κατακό-
ρυφα τις δυνατότητες μας

2021

Μισθώνουμε ή αγοράζουμε γη 
για ανάπτυξη έργου.  
Εάν είστε ιδιοκτήτης γης, εκμι-
σθώνετε γη επικοινωνήστε μαζί 
μας απευθείας.

Αγορές έργων ΑΠΕ πλήρως ή 
μερικώς αδειοδοτημένων. 
Έχετε έργα σε οποιοδήποτε στά-
διο της αδειοδοτικής διαδικασίας; 
Ενδιαφερόμαστε για αγορά.

Στρατηγικές συνεργασίες για 
ανάπτυξη και κατασκευή portfolio 
έργων. Ψάχνετε στρατηγικό συ-
νεργάτη για τα έργα σας; Είμαστε 
εδώ για να συζητήσουμε

Ενοικίαση  
Γης

Αγορά Αδειοδοτη-
μένων Έργων

Στρατηγικές  
Συνεργασίες



Με πολυετή εμπειρία και δραστηριοποίηση σε 
Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο η ιδρυτική ομάδα 
έχει ηγηθεί την ανάπτυξη έργων συνολικής εγκατα-
στημένης ισχύος μεγαλύτερης των 2GW.

Από τον Ιουνιο του 2021 η εταιρείας μας έχει προ-
χωρήσει στην δημιουργία κοινοπραξίας με την Cero 
Generation, η οποία ανήκει στο χαρτοφυλάκιο του 
Green Investment Group της επενδυτικης τράπεζας 
Macquarie Bank. Η Cero Generation αποτελεί κορυ-
φαία Ευρωπαϊκή εταιρεία ανάπτυξης έργων ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας με έργα άνω των 8GW.

Εφαρμόζουμε στην πράξη διεθνείς καλές πρακτικές 
ανάπτυξης έργων πράσινης ενέργειας με αυστηρές 
προδιαγραφές ποιότητας και ελέγχου καθ’ όλη την 
διάρκεια του κύκλου ζωής των έργων αυτών.

Δεσμευόμαστε στο όραμα μας για την παραγωγή 
ενέργειας με μηδενικές εκπομπές ρύπων με απτά 
αντισταθμιστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, 
προσφέροντας παράλληλα έμπρακτο κοινωνικό έργο.

H αποστολή μας

Να αναπτύξουμε και να κατασκευάσουμε έργα 
σεβόμενοι το περιβάλλον, προστατεύοντας και 
ενισχύοντας την βιοποικιλότητα, σε συμπόρευση με 
τους ανθρώπους των τοπικών κοινωνιών εξασφα-
λίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.

Λίγα λόγια για την WattCrop.

H Wattcrop είναι μία πολυμετοχική εταιρεία διεθνών συμφερόντων με 
δραστηριότητα στην Ελλάδα και την Μ. Βρετανία. Η εταιρεία αναπτύσσει, 
κατασκευάζει, διαχειρίζεται και συντηρεί έργα ανανεώσιμων πηγών και 
αποθήκευσης ενέργειας.

Βιώσιμο μέλλον για όλους.



Οι συνεργάτες μαςΕπικοινωνήστε μαζί μας:

24630 25240

info@wattcrop.com

Επισκεφθείτε μας:

www.wattcrop.com 

Πτολεμαίων 16,  

Πτολεμαΐδα, 50200

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για οποιοδήποτε θέμα αφορά τις 
ΑΠΕ σε επίπεδο υλοποίησης έργων.

Οι άνθρωποι μας είναι εδώ για να σας ακούσουν, να σας ενημερώσουν και 
να συζητήσουν μαζί σας για την όποια πιθανή συνεργασία είτε αφορά γη είτε 
αφορά έργα ΑΠΕ.

Επικοινωνήστε μαζί μας.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ | ΑΙΟΛΙΚΑ | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Φ/Β ΚΑΙ  
ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Φ/Β ΠΑΡΚΩΝ


