Arca získala majoritný podiel v teplárni v Handlovej.
Zameria sa na zelenú energiu.
Tlačová správa – 23. september 2019 – Bratislava
Finančná skupina Arca Capital majetkovo vstúpila do spoločnosti KMET Handlová a.s., ktorá
vyrába a dodáva teplo pre mesto Handlová. Dcérska spoločnosť Arcy ACS teplo j.s.a. získala v
teplárni 90 % akcií. Zostávajúci podiel 10 % akcií zostáva v rukách mesta. „Akvizíciou rozširujeme
naše portfólio spoločností v tepelnom hospodárstve. Mesto Handlová sa pripojilo k Topoľčanom
a Bardejovu, kde už teplárne prevádzkujeme,“ hovorí predseda predstavenstva Arca Capital
Rastislav Velič.

Topoľčany, Bardejov a najnovšie Handlová
Tepláreň v Handlovej zásobuje teplom viac ako štyri tisícky domácností, čo predstavuje
osemdesiat percent všetkých domácností v meste. Súčasťou distribučnej siete je osem
kilometrov potrubia a 114 výmenníkových staníc tepla v obytných domoch. Nedávno firma
investovala do kúpy troch nových plynových kotolní. V roku 2018 dosiahli celkové tržby
spoločnosti 2 milióny eur. Pred zdanením vykázala tepláreň zisk vo výške 650 tisíc eur. „Do
Handlovej prichádzame s plánom dlhodobého rozvoja. Plánujeme predovšetkým zmenu
palivovej základne na kombinovanú výrobu tepla so zásadne vyšším podielom obnoviteľných
zdrojov energie,“ opisuje plány investičný riaditeľ Arca Capital Matej Danóci. Významná časť
aktivít Arca Capital sa oblasti energetiky venuje už niekoľko rokov a aktuálna investícia je v
súlade s extenzívnou stratégiou spoločnosti v tomto priemyselnom segmente. Skupina Arca
Capital prostredníctvom svojich dcérskych spoločností teraz zabezpečuje diaľkové vykurovanie
viac ako 18 000 domácností v Topoľčanoch, Bardejove a v Handlovej. Celkový výkon
distribuovanej energie je 184 tisíc MWH.

Zelená energia ako trend
Hlavnou zložkou paliva v skupine je práve biomasa doplnená plynom. Spoločnosti Bioenergy
Topoľčany s.r.o. a Bioenergy Bardejov s.r.o. vyrábajú elektrinu a následne teplo pri spaľovaní
drevnej štiepky. Svojim odberateľom garantujú cenu tepla o 10 % nižšiu, ako je cena tepla
produkovaná spaľovaním zemného plynu. Pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla sa
používajú rakúske technológie renomovanej spoločnosti Riegler & Zechmeister GmbH. „Práve
využitie odpadovej drevnej hmoty, či už z výroby, z čistenia lesov alebo z mestskej zelene, sú
jedným z najekologickejších spôsobov využitia odpadového dreva. Nielenže šetríme životné
prostredie a rozvíjame filozofiu zelenej energie, ale zároveň vytvárame aj nové pracovné
príležitosti,“ dopĺňa Rastislav Velič.

Celková dĺžka rozvodov, ktoré obhospodaruje skupina Arca prostredníctvom dcérskej
spoločnosti ACS Teplo j.s.a., je takmer 64 kilometrov. Tržby celej skupiny tepelného
hospodárstva dosahujú 10 miliónov eur. „Dlhodobo pracujeme na raste nášho biznisu v
tepelnom hospodárstve. Ide o regulovaný biznis s garantovaným primeraným ziskom, ktorý
stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Napriek tomu sme si stanovili pomerne
ambiciózny cieľ dosiahnuť konsolidovaný obrat z domácností vyše 30 miliónov eur,“ uzatvára
Matej Danóci.
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