KOMUNIKAT PRASOWY
4 września 2014 r.

Nowa spółka w Grupie EDF w Polsce
Grupa EDF – największa w świecie firma elektroenergetyczna, posiadająca mocną pozycję w Europie kontynuuje umacnianie swojej pozycji w Polsce, gdzie jest obecna od 16 lat. Na początku września, dwie
spółki zależne EDF Polska S. A. - Renevis Sp. z o.o. i Utex Sp. z o.o. skonsolidowały się przyjmując nową
nazwę EDF Ekoserwis Sp. z o.o.
Konsolidacja Renevisu i Utexu, której skutkiem jest powstanie nowej spółki w Grupie EDF w Polsce, wpisuje się w
projekt tworzenia silnej i globalnej marki. Połączenie to jest realizacją kolejnego etapu konsolidacji aktywów Grupy,
przeprowadzonej odpowiednio w maju 2013 r. i styczniu 2014 r., której efektem była integracja pod wspólną marką
EDF większości spółek produkcyjnych oraz dwóch spółek usługowych, należących do Grupy EDF w Polsce.
Działalność nowej spółki EDF Ekoserwis związana jest przede wszystkim z waloryzacją ubocznych produktów
spalania w elektrociepłowniach i elektrowni Grupy EDF w Polsce a także z usługami świadczonymi poza Grupą.
EDF Ekoserwis dostarcza przetworzone produkty spalania do sektora budowlanego, górnictwa i rolnictwa.
Marka EDF zapewni ogólnokrajową rozpoznawalność znanych dotychczas marek lokalnych, umożliwiając tym
samym czerpanie większych korzyści z efektów synergii w ramach Grupy. Po konsolidacji EDF Ekoserwis
dysponować będzie znaczącym potencjałem produkcyjnym oraz kompetencyjnym.
Thierry Doucerain, prezes zarządu EDF Polska: „Konsolidacja dwóch doświadczonych spółek z tej samej branży,
współpracujących ze spółkami Grupy EDF w Polsce jest logicznym działaniem zmierzającym do wzmocnienia
naszej pozycji na polskim rynku energii. Naszym celem jest być zintegrowanym, zorientowanym na klienta
przedsiębiorstwem energetycznym, mocno zakorzenionym na rynkach lokalnych. Chcemy być najbardziej
efektywnym i innowacyjnym wytwórcą w Polsce, cenionym przez wszystkich interesariuszy. Włączenie nowej spółki
do Grupy EDF w Polsce przybliża nas do osiągnięcia tego celu. Cieszę się, że proces ten przebiegał w ramach
porozumienia społecznego, co świadczy o pełnym poparciu tych działań przez pracowników.”
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Grupa EDF w Polsce
Grupa EDF posiada dziś w Polsce 10% udziału w rynku energii elektrycznej, 15% w rynku ciepła sieciowego i
zatrudnia 3300 pracowników. Grupa EDF jest też największym zagranicznym inwestorem w branży
energetycznej. EDF jest największym producentem energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zaopatrując w
ciepło Kraków, Gdańsk i Gdynię, Zieloną Górę, Wrocław i Siechnice oraz Toruń. EDF posiada systemową
elektrownię węglową o mocy 1 775 MW w Rybniku.
W Polsce podstawowym źródłem (ponad 90%) energii elektrycznej jest węgiel. Na potrzeby swojej
działalności wytwórczej EDF zużywa blisko 7 milionów ton węgla rocznie, co czyni go jednym z największych
nabywców tego surowca w kraju.
Grupa EDF
EDF, jeden z liderów na europejskim rynku energii, jest firmą zintegrowaną, obecną w obszarach
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu oraz sprzedaży energii. EDF, który jest największym producentem
energii elektrycznej w Europie, we Francji posiada przede wszystkim elektrownie jądrowe i wodne, dzięki
którym 95,9 % wytwarzanej energii nie powoduje emisji CO2. We Francji, spółki przesyłu i dystrybucji energii z
Grupy EDF eksploatują 1 285 000 km napowietrznych i kablowych linii średnich i niskich napięć oraz 100 000
km sieci wysokich i najwyższych napięć. Grupa obsługuje 28,5 mln klientów we Francji.
W 2013 roku przychody Grupy wyniosły 75,6 mld euro, w tym 46,8% wypracowano poza Francją. EDF jest
notowany na paryskiej giełdzie i wchodzi w skład indeksu CAC 40.

