TISKOVÁ ZPRÁVA

KKCG CHCE PŘEDLOŽIT NABÍDKU NA ČESKOU ČÁST INNOGY
V Praze 27. dubna 2018 – Skupina KKCG má zájem předložit nabídku na aktiva
německé energetické společnosti innogy v České republice.
„ V této chvíli skutečně zvažujeme odkup aktiv české části společnosti innogy a připravujeme
naši nabídku, kterou plánujeme formálně předložit v horizontu několika málo dnů. Touto
obchodní příležitostí, která je na trhu, se chceme vážně zabývat, neboť plně zapadá do naší
dlouhodobé strategie rozvoje energetické části naší skupiny reprezentované podniky skupiny
MND, která podniká ve stejných segmentech jako innogy, zejména pak v oblasti dodávek
elektřiny a plynu jak domácnostem, tak i podnikům, nebo v oblasti provozování podzemních
zásobníků plynu. Skupina MND je jedním z významných hráčů na českém energetickém trhu
a úspěšné převzetí české části innogy by znamenalo významné posílení pozice skupiny MND
na jejím domácím trhu,“ uvedl Karel Komárek, majitel skupiny KKCG a předseda
představenstva společnosti MND a.s.
Případný prodej aktivit společnosti innogy v České republice je v souladu s dřívější dohodou
na evropské úrovni o rozdělení innogy, kterou minulý měsíc uzavřela mateřská firma RWE
s konkurentem E.ON.
innogy
Skupina innogy, která se dříve jmenovala RWE, zajišťuje v Česku dodávky zemního plynu,
elektřiny a další služby asi pro 1,7 miliónu zákazníků. Skupina v tuzemsku zaměstnává více
4000lidí.
Provozuje asi 65 tisíc kilometrů distribučních sítí, šest podzemních zásobníků plynu, vyrábí
teplo a elektřinu ve 14 provozech a patří mezi největší tuzemské prodejce stlačeného
zemního plynu (CNG) ve vlastní celorepublikové síti CNG stanic. Na distribuci plynu v České
republice se podílí zhruba 86 procenty.
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Moravské naftové doly - MND
Společnost MND a.s. zabezpečuje českým domácnostem dodávky plynu (pod značkou MND
Plyn z první ruky) a elektřiny. Je součástí skupiny MND, která je největší českou společností
zaměřenou na průzkum a těžbu ropy a zemního plynu, vrtnou a servisní činnost a také na
skladování a obchodování se zemním plynem a elektřinou. Kromě České republiky působí
MND také např. na Ukrajině, v Německu, Maďarsku či Itálii. Více na www.mnd.cz. MND je
jednou z nejvýznamnějších společností vlastněných investiční skupinou KKCG.
KKCG
Investiční skupina KKCG (www.kkcg.com) je mezinárodní investiční skupina s aktivy více
než 4,8 mld. eur. Zaměstnává víc než 3 500 lidí. Jako strategický investor se dlouhodobě
zaměřuje na oblasti těžby ropy a zemního plynu, na loterijní průmysl, cestovní ruch a na
investice do nových technologií. Skupina KKCG drží podíly ve více než 25 českých
a zahraničních společnostech, mezi které patří např. skupina MND, SAZKA Group, Autocont,
CK FISCHER, Conectart, DataSpring, Safe DX, Springtide Ventures, VÍTKOVICE, a další.
KKCG působí v 10 zemích světa. Akcionářem a zakladatelem skupiny KKCG je Karel Komárek
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