
 

 

Tlačová správa 

 

NOVÝ STRATEGICKÝ INVESTOR SPOLOČNOSTI  

 

V Prahe, dňa 25. 4. 2016 

 
Spoločnosť ENERGOCHEMICA SE oznamuje, že nakoľko došlo k nadobudnutiu účinnosti zvýšenia 
základného imania spoločnosti ENERGOCHEMICA SE, novým akcionárom a strategickým investorom 
spoločnosti sa stala spoločnosť ISTROKAPITAL SE.  
 

Spoločným zámerom spoločnosti a nového akcionára ISTROKAPITAL SE je podpora a posilnenie súčasnej 

štruktúry holdingu ENERGOCHEMICA SE s dôrazom na realizáciu strategických investícií.   

Jedným z kľúčových zámerov spoločnosti je investícia do biotechnológií. Do konca roka 2017 plánuje 

ENERGOCHEMCIA SE vybudovať v Strážskom závod na výrobu etanolu druhej generácie, ktorý bude 

pracovať s BETA  PROESA™ technológiou, patriacou k najmodernejším na svete.  Súčasťou bude energetické 

zhodnotenie biomasy, s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou tepla a elektrickej energie. 

Ďalšou strategickou investíciou je vybudovanie modernej membránovej elektrolýzy v Novákoch a 

v Strážskom. Prostredníctvom nej bude závod v Novákoch vyrábať chlórové produkty a hydroxid sodný 

najlepšou dostupnou technológiou a vie tak garantovať svojim odberateľom dodávku surovín v rovnakom 

objeme.  

K prioritám spoločnosti ENERGOCHEMICA SE patrí aj investícia do karbidovej pece v Novákoch.  V roku 2015 

prešla rozsiahlou modernizáciou karbidová pec II. a v najbližšom období sa plánuje investovať aj do 

modernizácie karbidovej pece I. a výstavby karbidovej pece III. Vďaka tomu bude výroba karbidu vápnika 

energeticky úspornejšia a šetrnejšia k životnému prostrediu.  

Prostredníctvom plánovaných strategických investícií dôjde k posilneniu postavenia spoločnosti 

v energeticko-chemickom odvetví v strednej Európe a k penetrácii trhu spoločností patriacich do 

holdingovej štruktúry ENERGOCHEMICA SE.   

____________________________________________________________________ 

Spoločnosť ENERGOCHEMICA SE bola založená v roku 2011 v Prahe. Od júla 2012 je ENERGOCHEMICA SE kótovaná aj 

na  Burze cenných papierov v Prahe. Buduje chemicko-energetický holding, ktorý sa bude môcť zaradiť medzi lídrov 

v oblasti chlórovej chémie v krajinách Vyšehradskej štvorky, no v posledných rokoch investuje aj do biotechnológií. 

Jadro holdingu tvoria chemické fabriky s dlhoročnou históriou, ktoré kladú hlavný dôraz na kvalitu ponúkaných 

produktov, ochranu životného prostredia a na bezpečnosť práce. Medzi spoločnosti holdingu patrí  ENERGOCHEMICA 

TRADING a.s., ENERGOCHEMICA CZE a.s., FORTISCHEM a.s., Chemko, a.s. Slovakia, TP2, s.r.o., Chemstroj, s.r.o. a Light 

Stabilizers, s.r.o.. V spoločnostiach pracuje spolu cca 1850 ľudí.  

 

 

 


