Tlačová správa

Slovakia Energy pokračuje v raste
Bratislava, 28. februára 2018 – Slovakia Energy, najväčší alternatívny dodávateľ energií
na Slovensku a člen skupiny Bohemia Energy, zaznamenal v minulom roku ďalší rast.
Reálne tržby spoločnosti v roku 2017 vzrástli o 11 percent na 95,5 mil. eur.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom Slovakia Energy zaznamenala aj viac než 8 %
nárast v počte zákazníkov na celkových 244 150. Darilo sa aj ďalším členom skupiny
Bohemia Energy, ktorá tak upevnila svoju pozíciu najväčšieho zoskupenia
alternatívnych dodávateľov v Českej republike a na Slovensku.
„Po niekoľkých turbulentných rokoch sme sa v minulom roku zamerali predovšetkým na
internú konsolidáciu a na posilnenie našej pozície jednotky na trhu. Napriek tomu sme aj
naďalej rástli,“ hovorí Jiří Písařík, konateľ Bohemia Energy a dodáva: „Veľmi pozitívne
vnímame, že hoci sme v minulom roku nerealizovali žiadnu akvizíciu, podarilo sa nám
významne zvýšiť počet zákazníkov na viac než 1,1 milióna. K tomuto výsledku významne
prispela aj Slovakia Energy.“
Slovakia Energy svojim zákazníkom v minulom roku dodala 0,45 TWh elektriny, čo je
medziročne o 15 percent viac. Množstvo dodaného plynu zostalo zhruba na rovnakej úrovni,
a to 0,87 TWh (+ 0,8 %). Počet zákazníkov Slovakia Energy bol ku koncu minulého roka
244 150, z čoho elektrinu odoberalo 139 727 zákazníkov a plyn 104 423 zákazníkov.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o celkový 8 % nárast. Tržby Slovakia Energy
v minulom roku zaznamenali 11 % nárast; pri vyjadrení v českých korunách je tento nárast
5 %, čo je zapríčinené posilnením kurzu.
Celá skupina Bohemia Energy ku koncu roka 2017 evidovala 1 111 547 zákazníkov, čo je
oproti predchádzajúcemu roku viac než 6,5% nárast. Tržby medziročne vzrástli o 11 percent
na 635,4 mil. eur*. „Vynikajúce výsledky nám umožňujú sústrediť sa ešte viac na rozvoj
zákazníckej starostlivosti, energetické poradenstvo a oblasť financií. Pozeráme sa na ďalšie
príležitosti pre rast v odvetviach, ktoré s energetikou súvisia, a tiež na príležitosti na okolitých
trhoch,“ dopĺňa Jiří Písařík.
* Prepočítané kurzom ČNB zo dňa 31. 12. 2017.
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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 ponúka nielen dlhodobo výhodné ceny energií a plynu, 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 244 000 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.

