Skupina Istrabenz Gorenje energetski sistemi
partner v skupni družbi GEN-I
Krško, 6. oktobra 2006 – Po potrditvi na nadzornih svetih obeh družb sta IGES in GEN
energija danes v Krškem podpisali:
-

Pogodbo o prodaji in nakupu 50-odstotnega deleža v družbi Istrabenz Gorenje, d.o.o., doslej v
100-odstotni lasti IGES-a;
Družbeno pogodbo skupne družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., (s
sedežem v Krškem) ki jo pogojuje enakovredno partnerstvo, zastavljeno s prvim dokumentom;
ter
Krovno pogodbo o nakupu električne energije, ki omogoča skupni družbi trženje in prodajo v
prihodnjem letu 30-odstotkov, v letu 2008 50-odstotkov ter v naslednjih letih 60-odstotkov
električne energije, s katero razpolaga družbenik GEN energija.

Ključni cilji delovanja družbe GEN-I, d.o.o., so:
•
•
•
•
•

trženje električne energije tako v Republiki Sloveniji kot na trgu EU in JV Evrope;
prodaja električne energije končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji;
dispečiranje proizvodnih virov;
učinkovito obvladovanje tveganj pri prodaji vse električne energije, s katero bo razpolagala
družba, pridobljene tako od GEN-energije, kot iz obstoječih in bodočih pogodb, pridobljenih na
trgu z električno energijo v Sloveniji in na tujih trgih;
nadgrajevanje obstoječe bilančne skupine.

Družba bo tudi zagotavljala GEN-energiji nadomestno električno energijo za primer izpadov njenih
proizvodnih virov in električno energijo, potrebno v času rednih letnih obnov (remontov).
GEN-energija si bo preko znanja, akumuliranega v družbi GEN-I zagotavljala tekoče podatke o
stanju na trgih z električno energijo, tako v državah EU, kot v državah JV Evrope, analize in ocene
tveganja, s ciljem podpore pri sprejemanju poslovnih odločitev na nivoju njenih proizvodnih virov in
bodočih investicij vanje.
Istrabenz-Gorenje oziroma GEN-I bo v letu 2006 dosegel fizični obseg nakupa in prodaje električne
energije v obsegu 1.900 gigavatnih ur, v prihodnjih desetih letih pa naj bi fizični obseg nakupnega
portfelja družbe presegel 4.000 gigavatnih ur.

SKUPINA ISTRABENZ GORENJE ENERGETSKI SISTEMI
Skupina Istrabenz Gorenje energetski sistemi (IGES) je v obdobju od leta 2003 razvila znanja in
vso poslovno infrastrukturo, ki ji omogoča samostojen nastop na evropskih trgih z električno
energijo:
-

infrastrukturo za čezmejno trgovanje z električno energijo v Sloveniji, zahodni ter JV-Evropi
(poleg HSE je edina slovenska družba s tem obsegom infrastrukture);
prodajno infrastrukturo v Sloveniji in zahodni Evropi (edina slovenska družba s prodajno mrežo
izven Slovenije);
samostojno in delujočo bilančno skupino v Sloveniji;
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-

investicije v nove vršne – akumulacijske - hidroelektrarne v tujini.

Holdinška družba Istrabenz je preko takratne hčerinske družbe Istrabenz energetski sistemi (IBES)
skupaj s koncernom Gorenje, d.d., v začetku leta 2004 ustanovila družbo Istrabenz-Gorenje,
d.o.o., z osnovno dejavnostjo trgovanja. Konec istega leta ji je sledila še družba IG Prodaja, d.o.o.,
z osnovno dejavnostjo prodaje električne energije končnim odjemalcem v Sloveniji. V juliju 2006 se
je družba IG Prodaja, d.o.o., pripojila k družbi Istrabenz-Gorenje, d.o.o., s čimer je dosežena večja
poslovna učinkovitost.
Julija 2006 je holdinška družba Istrabenz, d.d., prodala 50-odstotni delež v IBES-u. Družba se je
preimenovala v Istrabenz Gorenje energetski sistemi, d.o.o. Istega meseca je koncern Gorenje,
d.d., IGES-u prodal svoja 50-odstotna deleža v Istrabenz-Gorenju in IG Prodaji. S tem je IGES
postal 100-odstotni lastnik obeh podjetij.
IGES je 100-odstotni lastnik družbe Austrian Power Vertriebs GmbH (APC) z Dunaja, ki pokriva
prodajo električne energije končnim odjemalcem v Avstriji in Nemčiji. Družba APC bo v letu 2006
prodala več kot 3500 GWh električne energije. Na segmentu velikih industrijskih odjemalcev s 15odstotnim tržnim deležem zavzema tretje mesto med vsemi ponudniki na avstrijskem trgu.
IGES je prav tako 51-odstotni lastnik družbe Intrade energija Sarajevo (ITE), ki ima v lasti 4 male
hidroelektrarne, ki predstavljajo do sedaj prvo realizirano investicijo v hidroelektrarne v BiH s
pomočjo tujega kapitala.
Družba Intrade energija je v letu 2004 podala pobudo Vladi Federacije BIH za dodelitev koncesije
za izkoriščanje hidro potenciala na rekah Bosni, Drini in Neretvi. Po dolgotrajnem postopku je
Vlada Federacije BIH v juniju 2006 sprejela sklep o začetku pogajanj. V septembru 2006 pa se je
odločila, da Intrade energiji, kot prvemu podjetju v zasebni lasti, dodeli koncesijo za izkoriščanje
energetskega potenciala zgornje Neretve.
Pogajanja ter podpis koncesijske pogodbe naj bi se zaključila do konca letošnjega leta. Hidro
sistem zgornje Neretve bi obsegal 2 akumulacijski vršni hidroelektrarni s skupno inštalirano močjo
130 MW ter letno proizvodnjo 330 GWh ter črpalno elektrarno z močjo do 600 MW.
Skupina IGES bo po ocenah v letu 2006 dosegla konsolidirane prihodke v višini preko 300
milijonov EUR in dobiček po obdavčenju v višini preko 2 milijona EUR.
Za dodatne informacije:
Za dodatne informacije sta vam je na voljo dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe Istrabenz
Gorenje energetski sistemi, d.o.o., in Aleksander Mervar, član
Javna objava bo na razpolago tudi na spletni strani www.gorenje.com do nadaljnjega.
Uprava, Gorenje, d.d.

2

