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ČEZ planuje zainwestować w Republice Serbskiej w Bośni i Hercegowinie w 
budowę nowej elektrowni 
 
Gacko, 4 grudnia 2006 - Premier Republiki Serbskiej, pan Milorad Dodik, oraz Martin 
Roman, prezes zarządu i dyrektor generalny spółki energetycznej ČEZ, podpisali 
dzisiaj w miejscowości Gacko porozumienie o wspólnej inwestycji w nową 
elektrownię węglową o mocy 600 - 700 MW i rozwój przyległej kopalni węgla. 
Inwestycja spółki ČEZ wyniesie około 1,5 miliarda EUR. 
 
Na podstawie zawartego porozumienia spółka energetyczna ČEZ i spółka energetyczna Republiki 
Serbskiej - ERS1, podpisały umowy założycielskie wspólnego przedsiębiorstwa “Nove Elektrarne 
RS”, za pośrednictwem którego inwestycja ta zostanie zrealizowana.  
 
„Planowana inwestycja w budowę nowej elektrowni w Bośni i Hercegowinie jest kolejnym krokiem 
w ramach urzeczywistniania naszej wizji zdobycia pozycji lidera na rynku energii elektrycznej 
w Europie środkowej i południowo-wschodniej. „Z punktu widzenia całkowitej kwoty  będzie to jak 
dotychczas największa inwestycja zagraniczna czeskiej firmy,  a także do tej pory największa 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna w Republice Serbskiej w Bośni i Hercegowinie w ogóle“ 
powiedział przy okazji podpisania porozumienia Martin Roman, prezes zarządu i dyrektor generalny 
ČEZ.  
 
Kapitał zakładowy nowo założonej spółki wynosić będzie 800 000 KM2 (marek transferowych), udział 
ČEZ w spółce będzie wynosił 51%, reszta przypadnie właśnie spółce ERS. Celem wspólnego 
przedsięwzięcia będzie przygotowanie i realizacja projektu budowy nowego źródła wytwarzania,  
wykorzystującego węgiel w lokalizacji  Gacko, rozwój przyległej kopalni węgla i rewitalizacja 
istniejącej elektrowni Gacko o mocy 300 MW.  
 
Spółka energetyczna ČEZ w ramach swojej ekspansji zagranicznej odniosła już sukces w Bułgarii, 
kupując trzy spółki dystrybucyjne i elektrownię Warna, oraz w Rumunii, przeprowadzając akwizycję 
większościowego udziału w spółce dystrybucyjnej Electrica Oltenia. W tym roku portfolio 
produkcyjne Grupy ČEZ poszerzone zostało także o dwie polskie spółki:elektrociepłownię - Elcho i 
elektrownię Skawina.  
 
 
Eva Nováková 
rzecznik prasowy spółki akcyjnej ČEZ, a. s. 
 

                                                           
1 Pełna nazwa ERS - Mjesoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske Trebinje - maticno preduzece akcionarsko druzstvo 
Trebinje 
2 1,95 KM/EUR 

DATUM

4 grudnia 2006

KOMUNIKAT PRASOWY


