PROFIL SPOLOČNOSTI

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING
Energetický a průmyslový holding (EPH) je vedúcou stredoeurópskou energetickou skupinou, ktorá vlastní a
prevádzkuje podniky v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku, Taliansku, Veľkej Británii, Maďarsku a
Poľsku. EPH je vertikálne integrovanou energetickou utilitou, to znamená, že pri výrobe energie pokrýva
kompletný hodnotový reťazec: od ťažby hnedého uhlia cez výrobu elektriny a tepla až po distribúciu elektriny
a tepla. To zahŕňa aj platformy pre dodávky a obchodovanie na jednej strane a správu plynárenskej
infraštruktúry na strane druhej. Spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny EPH, zamestnávajú viac ako 15-tisíc
ľudí.
EPH je najväčším dodávateľom tepla v Českej republike, najväčším výrobcom elektriny a druhým najväčším
distributérom a dodávateľom elektriny na Slovensku, ako aj tretím najväčším producentom hnedého uhlia v
Nemecku. Okrem toho prevádzkuje najrozsiahlejšiu tranzitnú sieť v Európe, je kľúčovým prepravcom
ruského zemného plynu do Európy a najväčším distributérom zemného plynu na Slovensku.
Skupinu EPH tvorí vyše 50 spoločností štruktúrovaných do dvoch hlavných pilierov: EP Infrastructure a EP
Power Europe.

SKUPINA ENEL
Skupina Enel je vedúca multinárodná energetická spoločnosť a popredný integrovaný hráč na svetových
trhoch s elektrickou energiou a plynom, zvlášť zameraný na Európu a Latinskú Ameriku. Skupina pôsobí v
33 krajinách na 4 kontinentoch, má vyše 87 000 MW inštalovaného výkonu a siete pre rozvod elektriny a
prepravu plynu v dĺžke 1,9 milióna kilometrov. S vyše 61 miliónmi klientov má Enel najväčšiu zákaznícku
základňu oproti ostatným európskym konkurentom a patrí medzi lídrov na energetickom trhu v Európe z
pohľadu inštalovanej kapacity a vykázaného prevádzkového zisku EBITDA.
Ako globálna multinárodná Skupina dnes Enel konsoliduje získané aktíva a ďalej integruje svoje obchodné
činnosti. Takmer polovicu energie vyrába bez emisií oxidu uhličitého a ročne zabráni vypusteniu 70 miliónov
ton CO2. K 30. júnu 2016 mala Skupina takmer 67 000 zamestnancov.
Na burze cenných papierov v Miláne sú akcie Enel obchodovateľné od roku 1999 a s vyše 1 miliónom
drobných a inštitucionálnych investorov je Enel talianskou spoločnosťou s najvyšším počtom akcionárov.

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE
Akciová spoločnosť Slovenské elektrárne vznikla 21. januára 2002 ako nový subjekt z majetkovej podstaty a
právny následník Slovenských elektrární, a.s., od ktorých bola k tomuto dátumu oddelená Prenosová
sústava a Tepláreň Košice.
Vlastníkom akcií Slovenských elektrární sú Slovenská republika s podielom 34% (v mene štátu koná
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) a spoločnosť Slovak Power Holding BV (SPH) s podielom
66%. Energetický a průmyslový holding, a.s., 28. júla 2016 uzavrel prvú fázu vstupu do Slovenských
elektrární a stal sa päťdesiatpercentným akcionárom spoločnosti SPH. Ďalších 50% SPH ostalo zatiaľ vo
vlastníctve skupiny Enel.
Slovenské elektrárne, a.s., sú spoločnosťou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je výroba a predaj
elektriny. Slovenské elektrárne sú najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným z
najväčších v strednej a východnej Európe. Spoločnosť tiež vyrába a predáva teplo a poskytuje podporné
služby pre elektrizačnú sústavu. Výrobná základňa spoločnosti je vyvážená a pozostáva z 2 jadrových, 2
tepelných, 31 vodných a 2 fotovoltických elektrární. Celkový inštalovaný výkon vlastných zdrojov
Slovenských elektrární na konci roka 2015 bol 4 301 MWe.
Cieľom spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a
obchodovať s elektrinou a teplom, bezpečne zaobchádzať s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým
palivom, pri trvalom znižovaní negatívnych vplyvov výrobných procesov na životné prostredie. Až 90%
elektriny vyrába bez emisií skleníkových plynov – najmä využitím vody a jadra.

(Ak nie je uvedené inak, údaje sú aktuálne k 31. decembru 2015)
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