
 

www.LG.com 

 1 

Прессъобщение 

 

 

LG ELECTRONICS ИНВЕСТИРА ДОПЪЛНИТЕЛНО   

435 МИЛИОНА ЩАТСКИ ДОЛАРА В ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

СОЛАРНИ КЛЕТКИ  
 

Компанията планира да утрои производството си до 2020 г. 

 
СЕУЛ, 13 януари, 2016 г. — LG Electronics (LG) обяви плановете си да разшири 

значително бизнеса си в сферата на решенията за слънчева енергия с 

мултимилионна инвестиция, с която ще увеличи способностите си да произвежда 

соларни панели в Южна Корея. 

 

LG подписа Меморандум за разбирателство с корейския град Гуми и ще 

инвестира 435 милиона щатски долара (527,2 милиарда южнокорейски вона), за 

да увеличи съоръженията си за производство на соларни клетки в града. 

Добавянето на шест производствени линии към настоящите осем ще увеличи 

капацитета от  1GW до 1.8GW до 2018 г. и 3GW — еквивалента на 

електричеството, което консумират един милион домакинства — до 2020 г. 

 

„В следствие на инвестицията, бизнесът на LG в сферата на слънчевата енергия  

ще бъде с много по-силна позиция да бъде динамичен двигател на положителен 

ръст“, каза Лий Санг-бонг, президент на LG и ръководител на Energy Business 

Center и B2B Office. „LG е активно участваща в бизнеса за соларна енергия вече 

две десетилетия и вярваме, че масовите потребители са повече от готови да 

обърнат по-сериозно внимание на слънчевата енергия“. 

 

LG стартира своя соларен бизнес през 1995 г. и основа Energy Business Center през 

ноември 2014 г., за да съблюдава дейността на Слънчевия, Energy Storage System 

(ESS) и Осветителния бизнес. През август 2015 г., LG представи най-

напредничавото си решение за слънчева енергия NeON™ 2 с иновативна Cello 

технология, съставена от 12 тънки жици вместо 3 шини, идеални за собствениците 
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на домове, които искат да увеличат максимално потенциала за производство на 

енергия в ограниченото пространство на покрива. NeON™ 2 е отличèн и с 

наградата Intersolar AWARD за Фотоволтаика миналата година. 
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За LG Electronics, Inc. 

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) е световен лидер и технологичен новатор в областта на потребителската 

електроника, мобилните комуникации и домакинските електроуреди. В компанията работят повече от 83 000 

души в 119 представителства по целия свят. С продажби за 2014 г. на стойност 55,91 милиарда долара (59,04 

трилиона корейски вона), LG се състои от четири бизнес подразделения — Home Entertainment, Mobile 

Communications, Home Appliance & Air Solution и Vehicle Components — и е един водещите световни 

производители на телевизори с плосък панел, мобилни устройства, климатици, миялни машини и хладилници. 

LG Electronics е ENERGY STAR партньор на 2015 г. За повече информация относно LG Electronics, моля 

посетете www.LGnewsroom.com. 
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