Tlačová správa

Skupina Bohemia Energy zaznamenala najúspešnejší rok v histórii
Bratislava, 17. februára 2017 – Energetická skupina Bohemia Energy, ktorú tvoria
spoločnosti Bohemia Energy, Comfort Energy, Europe Easy Energy, X Energie
a Slovakia Energy, dosiahla hranicu jedného milióna zákazníkov. Ku koncu roka 2016
evidovala spolu 1 042 517 zákazníkov, čo predstavuje približne medziročný nárast
35,4 %. Tržby skupiny vzrástli na 543,3 mil. eur, teda o 35 % v porovnaní
s predchádzajúcim rokom. Tento výrazný nárast obratu je spôsobený najmä
úspešnými akvizíciami spoločností Europe Easy Energy a X Energie, ktoré sa vlani
stali súčasťou skupiny. Najdynamickejší nárast zaznamenala spoločnosť Slovakia
Energy, ktorá zvýšila obrat o 30 % na 86,2 mil. eur.
„Predchádzajúci rok bol pre skupinu Bohemia Energy jednoznačne najúspešnejší v jej
histórii. Podarilo sa nám splniť jeden z našich dlhodobých cieľov, ktorým bolo získať milión
zákazníkov, a navyše všetky spoločnosti rástli v medziročnom porovnaní vo všetkých
sledovaných ukazovateľoch. Veľkosťou sme tak už prerástli niektorých tradičných
dodávateľov, a to vďaka priaznivej cenovej politike voči zákazníkom,“ hovorí konateľ
Bohemia Energy Jiří Písařík.
Tržby spoločnosti Slovakia Energy, ktorá pôsobí na slovenskom trhu, vzrástli v minulom roku
o približne 30 % na 86,2 mil. eur. Spoločnosť ku koncu minulého roka získala 225 722
zákazníkov, pričom 126 577 dodávala elektrinu a 99 145 plyn. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom ide o 17 % nárast počtu zákazníkov, ktorý pozitívne ovplyvnili
úspešné akvizície spoločností Right Power a Europe Easy Energy.
Líder skupiny, spoločnosť Bohemia Energy, rástla v roku 2016 vo všetkých sledovaných
ukazovateľoch. „Tržby v minulom roku okrem iného významne ovplyvnila úspešná akvizičná
stratégia Bohemia Energy, a preto sme mohli našim zákazníkom dodať o 11 % viac elektriny
a o 19 % viac plynu,“ hovorí Jiří Písařík. Bohemia Energy si tak upevnila svoju pozíciu na
českom trhu, a to vďaka akvizícii konkurenčného alternatívneho dodávateľa energetickej
časti Right Power, úspešne ukončenej v auguste. Od decembra 2016 sa oficiálne stala
piatym členom energetickej skupiny Bohemia Energy spoločnosť X Energie.

Medziročné porovnanie tržieb energetickej skupiny Bohemia Energy
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2015 (mil. eur)
311,9
24,05
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N/A
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402,5

2016 (mil. eur)
344,9
27,7
41,4
42,9
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543,3

Medziročne (v %)
+11 %
+15 %
N/A
N/A
+30 %
+35 %

Pozn.: Čísla boli očistené o kurzové rozdiely.
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O spoločnosti Slovakia Energy
Spoločnosť Slovakia Energy pôsobí na slovenskom trhu od roku 2007, a to najprv ako alternatívny dodávateľ
energií pre malé a stredné firmy, v roku 2009 potom začala dodávať elektrinu aj domácnostiam. Svojim
zákazníkom garantuje nielen výhodnejšie ceny elektriny a plynu o 8 až 10 % oproti dominantnému dodávateľovi,
ale tiež špičkovú zákaznícku starostlivosť založenú na osobnom prístupe a skúsenostiach profesionálne
vyškoleného tímu. V roku 2013 sa Slovakia Energy stala jednotkou medzi alternatívnymi dodávateľmi elektriny a
plynu na Slovensku. Svoje služby v súčasnosti poskytuje viac ako 225 700 zákazníkom.
Slovakia Energy tvorí spoločne so spoločnosťami Bohemia Energy, Comfort Energy Europe Easy Energy a
X Energie energetickú skupinu Bohemia Energy, najväčšie zoskupenie alternatívnych dodávateľov energií na
území Slovenska a Českej republiky.

