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Strategická spolupráce skupiny Bohemia Energy a Amper Holding
potvrzena, ÚOHS schválil Europe Easy Energy koupi Amper Market
V Praze 4. září 2018 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) schválil společnosti
Europe Easy Energy, která je součástí energetické skupiny Bohemia Energy, koupi 100 % akcií
ve společnosti Amper Market, a.s. Tímto krokem tak bylo potvrzeno strategické partnerství dvou
významných energetických skupin – Bohemia Energy a Amper Holding, na českém trhu.
„Akvizicí jsme rozšířili zákaznické portfolio skupiny Bohemia Energy, ale daleko větší váhu přikládáme
strategickému obchodnímu spojenectví s Amper Holding. To přinese užitek všem, tedy zákazníkům,
oběma energetickým skupinám i celému trhu. Zároveň tím potvrzujeme naši pozici vyzyvatele a hybatele
trhu,“ říká Jiří Písařík, předseda představenstva Europe Easy Energy a jednatel Bohemia Energy.
„Celý trh se postupně konsoliduje a koncentruje. Díky spojenectví s Bohemia Energy se posouváme
blíže naší vizi stát se inovátorem energetických služeb v Česku,“ doplňuje Jan Palaščák, generální
ředitel a předseda představenstva Amper Holding.
Značka Amper Market zůstane po začlenění do skupiny Bohemia Energy zachována. Bude pokračovat
v dosavadní strategii dodávat elektřinu vyrobenou z významné části nezávislými decentralizovanými
výrobci. V rámci skupiny Bohemia Energy bude poskytovat profesionální služby v oblasti nákupu a
dodávky energií firmám, organizacím a veřejným dodavatelům.
Podle údajů Operátora trhu s elektřinou (OTE) dodával Amper Market k 31. červenci tohoto roku
elektřinu 41 346 zákazníkům a plyn 803 zákazníkům. Celá skupina Bohemia Energy bude po začlenění
Amper Market dodávat energií téměř 1,2 milionu zákazníků.
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Doplňující informace:
Skupina Bohemia Energy je s téměř 1,2 milionem zákazníků a ročním obratem přes 16,23 miliard korun největším uskupením
alternativních dodavatelů energií v České republice a na Slovensku. Kromě dodávek elektřiny a plynu poskytuje i fin anční
služby, včetně financování úsporných řešení domácností a finančního plánování. Skupinu tvoří pět energetických společností –
lídr skupiny, největší alternativní dodavatel energií v České republice, Bohemia Energy, společnosti Comfort Energy, Europe
Easy Energy, X Energie, největší alternativní dodavatel energií na Slovensku, společnost Slovakia Energy, a od srpna 2018
nově také Amper Market. Do skupiny dále patří finanční společnosti Bohemia Energy Finance a BEplan. Více na
www.bohemiaenergy.cz.
Europe Easy Energy je alternativním dodavatelem elektřiny a plynu koncovým i firemním zákazníkům v České republice.
Na trhu působí od roku 2011 a je jedním ze zakládajících členů Asociace nezávislých dodavatelů energií. Společnost 3 -E již
potřetí za sebou uspěla v aukci „Chci výhodnější energie“ pořádané spotřebitelskou organizací dTest, a to v letech 2016, 2017
i 2018. V současnosti dodává elektřinu a plyn na 65 tisíc odběrných míst. 3-E je součástí energetické skupiny Bohemia Energy,
největšího uskupení alternativních dodavatelů energií v České republice a na Slovensku, celkem s téměř 1,2 milionem
zákazníků. Více na www.3-e.cz.
Amper Holding prostřednictvím svých dceřiných společnostní nabízí služby pro decentralizovanou energetiku. Jako první
v České republice spustil koncept „virtuální elektrárny“, nabídl komplexní nabídku energetických služeb „ESCO“ společností a
zahájil realizaci směrnice EU o energetické účinnosti zavazující dodavatele energií k úsporám propojením dodávek energií
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s EPC projekty zajišťujícími úsporu spotřeby energií. Holding tvoří společnosti Amper Market, Amper Savings, Amper
Distribuce, Amper Generation, Amper Meteo, Amper Trading. Pod záštitou firmy se také koná soutěž Energetický starosta roku.
Více na www.amperholding.cz.
Amper Market je předním hráčem na trhu alternativních dodavatelů energií (obrat v roce 2018 přesáhne 4 mld. Kč a dodávky
elektřiny klientům překročí 2 TWh). Amper Market se zaměřuje na dodávky elektřiny a plynu podnikům a veřejnému sektoru a je
průkopníkem ve výkupu elektřiny od decentrálních výrobců, zejm. se jedná o bioplynové stanice, kogenerační jednotky, vodní
elektrárny, teplárny, větrné elektrárny a fotovoltaické elektrárny. Firma je rovněž významným technologickým inovátorem, jako
první v zemích Visegrádské čtyřky uvedla do praxe koncept tzv. „virtuální elektrárny“ a zvláštní důraz klade na etiku podnikání
v energetickém odvětví. Od srpna 2018 je součástí energetické skupiny Bohemia Energy, největšího uskupení alternativních
dodavatelů energií v České republice a na Slovensku, celkem s téměř 1,2 milionem zákazníků. Více na www.ampermarket.cz.

