Arca získala majoritní podíl teplárny v Handlové.
Zaměří se na zelenou energii.
Tisková zpráva – 23. září 2019 – Praha
Finanční skupina Arca Capital majetkově vstoupila do společnosti KMET Handlová a.s., která
vyrábí a dodává teplo pro město Handlová. Dceřiná společnost Arcy ACS teplo j.s.a. získala
v teplárně 90 % akcií. Zbývající podíl 10 % akcií zůstal v držení města. „Akvizicí rozšiřujeme naše
portfolio společností v tepelném hospodářství. Město Handlová se připojilo k Topoľčanům a
Bardějovu, kde už teplárny provozujeme,“ říká předseda představenstva Arca Capital Rastislav
Velič.

Topoľčany, Bardějov a nově Handlová
Teplárna v Handlové zásobuje teplem přes čtyři tisíce domácností, což představuje osmdesát
procent všech domácností ve městě. Součástí distribuční sítě je osm kilometrů potrubí a 114
výměníkových stanic tepla v obytných domech. Nedávno firma investovala do koupě třech
nových plynových kotelen. Celkové tržby společnosti dosáhly v roce 2018 2 milióny EUR. Před
zdaněním vykázala teplárna zisk ve výši 650 tisíc eur. „Do Handlové přicházíme s plánem
dlouhodobého rozvoje. Plánujeme především změnu palivové základny na kombinovanou
výrobu tepla se zásadně vyšším podílem obnovitelných zdrojů energie,“ popisuje plány investiční
ředitel Arca Capital Matej Danóci. Významná část aktivit Arca Capital se oblasti energetiky
věnuje již několik let a aktuální investici je v souladu s extenzivní strategií společnosti v tomto
průmyslovém segmentu. Skupina Arca Capital prostřednictvím svých dceřiných společností nyní
dodává dálkové teplo do více než 18.000 domácností v Topoľčanech, Bardějově a v Handlové.
Celkový výkon distribuované energie je 184 tisíc MWH.

Zelená energie jako trend
Hlavním palivem ve skupině je právě biomasa doplněná plynem. Společnosti Bioenergy
Topoľčany s.r.o. a Bioenergy Bardějov s.r.o. vyrábějí elektřinu a následně teplo při spalování
dřevní štěpky. Svým odběratelům garantují cenu tepla o 10 % nižší, než je cena tepla
produkovaná spalováním zemního plynu. Při kombinované výrobě elektřiny a tepla se používají
rakouské technologie renomované společnosti Riegler & Zechmeister GmbH. „Právě využití
odpadní dřevní hmoty – ať už z výroby, z čištění lesů nebo z městské zeleně – k výrobě tepla či
elektřiny, je jedním z nejekologičtějších způsobů využití odpadního dřeva. Nejenže šetříme
životní prostředí a rozvíjíme filosofii zelené energie, ale zároveň vytváříme i nové pracovní
příležitosti,“ doplňuje Rastislav Velič.

Celková délka rozvodů, které obhospodařuje skupina Arca prostřednictvím své dceřiné
společnosti ACS Teplo j.s.a., je téměř 64 kilometrů. Tržby celé skupiny tepelného hospodářství
dosahují 10 miliónu EUR. „Dlouhodobě pracujeme na růstu našeho byznysu v tepelném
hospodářství. Jde o regulovaný byznys s garantovaným přiměřeným ziskem, který stanoví Úřad
pro regulaci síťových odvětví. Přesto jsme si stanovili poměrně ambiciózní cíl dosáhnout
konsolidovaného obratu z domácností přes 30 milionů EUR,“ uzavírá Matej Danóci.
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