SPOROČILO ZA JAVNOST

ISTRABENZ in GORENJE združujeta znanje in kapital za nastop
na tujih in domačem trgu električne energije
Ljubljana, 4. marca 2004 – Družbi ISTRABENZ ENERGETSKI SISTEMI, d.o.o.,
in GORENJE, d.d., sta s podpisom družbene pogodbe za družbo z omejeno
odgovornostjo ISTRABENZ - GORENJE, trgovanje in prodaja električne
energije, začrtali poslovne in kapitalske temelje za učinkovit skupen
nastop na ciljnih energetskih trgih.
Z dokapitalizacijo in preimenovanjem družbe ELGOR, d.o.o., sta družbenika
GORENJE, d.d., in članica Skupine Istrabenz, ISTRABENZ ENERGETSKI SISTEMI,
d.o.o., postala lastnika polovičnih kapitalskih deležev družbe ISTRABENZ – GORENJE,
d.o.o.
Osnovni kapital nove gospodarske družbe znaša 300 milijonov tolarjev. Družbo vodi
direktor, gospod Iztok Sotošek, nadzoruje pa jo štiri-članski nadzorni svet, ki mu
predseduje gospod Robert Golob, sicer direktor Istrabenz energetskih sistemov.
Tako ISTRABENZ kot GORENJE v skupno družbo poleg kapitala vlagata izkušnje in
znanje, ki sta jih pridobila z dosedanjimi angažmaji na energetskem trgu.
GORENJE je na področju energetike dejavno že več let, predvsem na področju
izvedbe projektov v hidroelektrarnah in premogovništvu, pri projektih izrabljanja
alternativnih virov energije, pri oskrbi s tehnično opremo energetskih objektov in
oskrbi z energenti ter v manjši meri tudi na področju trgovanja z električno energijo.
Poleg tega je GORENJE že dalj časa aktivno tudi na področju varstva okolja, ki se
pogosto tesno povezuje s področjem energetike.
Obe področji partnerja ocenjujeta kot zanimivi poslovni področji, ki ju nameravata v
prihodnosti samostojno ali s partnerji še poglobiti.
ISTRABENZ je poleg trženja klasičnih energentov, kot so naftni produkti in
utekočinjen naftni in zemeljski plin ter v zadnjem letu premoga za ljubljansko
toplarno; divizijo energetike v preteklem letu razširil s ponudbo celostnih energetskih
storitev in prek družbe Istrabenz energetski sistemi vstopil na trg obnovljivih
energetskih virov. V kratkem času je ISTRABENZ v Sloveniji prevzel vodilno vlogo pri
razvoju proizvodnih in tržnih zmogljivosti za oplemeniteno lesno biomaso, na trgu
Bosne in Hercegovine pa kot prvi tuji investitor začel z izgradnjo novih proizvodnih
virov električne energije, ob čemer preizkuša tudi priložnosti trgovanja z električno
energijo. Izkušnje, ki jih je ISTRABENZ pridobil ob izvajanju programa izgradnje
malih hidro elektrarn, bodo odlična osnova za odločanje o morebitnih investicijah v
večje proizvodne enote.

Glede na ugotovljeno pomanjkanje električne energije na trgih držav, članic Evropske
unije; upoštevajoč dejstvo, da dotični energent izgublja status lokalnega proizvoda in
da se vse bolj uveljavlja enoten, notranji trg električne energije v okviru EU; je bila
sprejeta odločitev gospodarskih sistemov GORENJA in ISTRABENZA, da nastajajoče
priložnosti izkoristita s kapitalskim in poslovnim sodelovanjem.
Na domačem trgu se osredotočata na iskanje tržnih niš v trgovanju in prodaji
električne energije, na tujih na trženje proizvodnih virov, ki jih bosta samostojno
razvijala. Združevanje kapitala je potrebno zaradi investicij v nove proizvodne vire.
Novo nastalo podjetje bo izvajalo in tržno uveljavljalo posle skupnega interesa. Že v
letošnjem letu bo družba ISTRABENZ – GORENJE, d.o.o., postavila ustrezno
infrastrukturo za učinkovito trgovanje z električno energijo na mednarodnem in
prodajo na domačem trgu.
S svojo fleksibilnostjo in organizacijsko strukturo bo podjetje zasledovalo osnovni cilj
zagotavljanje boljšega in ustreznejšega servisa končnim odjemalcem električne
energije.
Preko skupnega podjetja nameravata ISTRABENZ in GORENJE odkupiti del
klirinškega dolga Rusije do Slovenije in poplačati terjatve z dobavami elektrike iz
Rusije, ki jo bo podjetje tržilo na domačem in tujih ciljnih trgih, pri čemer bosta
skupaj z drugimi konzorcijskimi partnerji poravnavo klirinškega dolga povezala z
izvozom slovenskih izdelkov in storitev na ruski trg.
SKUPINA GORENJE
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Za dodatne informacije sta vam na voljo direktor ISTRABENZ ENERGETSKI SISTEMI, d.o.o., dr. Robert
Golob na tel. 05 33 11 974 in gospa Uršula Menih Dokl, GORENJE, d.d., na tel. 03 89 92 833.

