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Stéphane Rauber
Dyrektor Zarządzający 
i współzałożyciel

• Wielokulturowy i wielojęzyczny, z 25-letnim 
międzynarodowym doświadczeniem w zarządzaniu 
Rozwojem Biznesu wraz z e-Commerce, 
konsumenckim oraz detalicznym, Mediami, Logistyką, 
Telekomunikacją, a także Farmaceutycznymi firmami 
„Blue Chip” na całym świecie. 

• Pasjonat rozwoju dużego partnerstwa strategicznego, 
udanych zmian w organizacji i zrównoważonym 
rozwoju. 

• Obywatel Szwajcarii i Polski, jest absolwentem ISG 
Business School w Paryżu i Berlinie.

srauber@voltapolska.pl

Antoine Mocachen
Prezes Zarządu
i współzałożyciel

• Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na 
poziomie C/MD w branży deweloperskiej, 
zarządzaniu aktywami i zarządzaniu 
nieruchomościami w branży centrów handlowych, 
głównie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej 
i Turcji. 

• Doświadczony manager dużych portfeli o wartości 
powyżej 1,5 mld $ dla każdego z nich. 

• Obywatel Francji, studia magisterskie uzyskał 
zarówno na paryskiej Sorbonie I (marketing), jak i 
na Dauphine University (biznes/finanse) w 
Paryżu.

amocachen@voltapolska.pl
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VOLTA

Volta jest niezależnym producentem energii odnawialnej, który zajmuje się rozwijaniem, finansowaniem, budową i nadzorem

fotowoltaicznych instalacji energetycznych.

Aktywa Grupy Volta są zarządzane w sposób odzwierciedlający jej długoterminową wizję i horyzont inwestycyjny. Jakość i trwałość są

dwoma głównymi filarami filozofii inwestycyjnej Volta.

Grupa Volta jest wspierana przez fundusz Eiffel Essential. Jest pierwszą inwestycją tego funduszu, który został utworzony w roku 2021 

przez The Eiffel Investment Group.
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https://www.eiffel-ig.com/


Volta Polska działa w 3 głównych obszarach biznesowych:

Inwestycje

Volta Polska wspiera swoich klientów podczas ich 

energetycznej transformacji, poprzez inwestowanie i

zapewnianie stabilnych umów.

Fotowoltaiczne instalacje

dachowe i elektrownie

słoneczne na terenie

obiektów

dla lokalnych władz, producentów, firm handlowych, 

logistycznych i rolników.

Farmy słoneczne i

elektrownie fotowoltaiczne

na terenach

niezagospodarowanych i poprzemysłowych z możliwością

magazynowania energii lub bez.
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Przykładowe aktywa
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0.9MWp + 0.7MWh baterii na lotnisku Majotta Grupa obsługuje ponad 100 dachów fotowoltaicznych o mocy 0,1 MWp we 
Francji
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Farma fotowoltaiczna o mocy 5,0 MWp na Mauritiusie 13x 100kWp w strefie przemysłowej we Francji (04)

Przykładowe aktywa



Dziękujemy!
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