Az E-Star tervei szerint halad az EETEK integrálása Lengyelországban
Nagy hatékonyságú gázmotorokat avatott az E-Star Mielecben
(2011. október 6, Mielec) Csúcstechnológiás gázmotorok üzembe helyezése és a szervezetátalakítás jegyében zajlanak az E-Star mindennapjai Lengyelországban.
Lengyelország egyik legdinamikusabban fejlődő különleges gazdasági övezetében,
Mielecben található az E-Star nemrég megvásárolt hőerőműve, ahol két új, összesen 8,4
MW teljesítményű gázmotort helyeztek ütembe. A határidőre elkészült zöldmezős
beruházás javítja majd az energiatermelés hatékonyságát, növeli a társaság EBITDA-ját és
lehetővé teszi, hogy az ipari parkban található meglévő és új ipari ügyfelek is biztonságos és
hatékony hő- és elektromos energia-ellátáshoz jussanak. A beruházás elsősorban a fűtési
szezonon kívüli időszakban eredményez jelentős hatékonyság növelést, amikor kiváltja a
környezetet is jobban terhelő széntüzelést. A beruházás 8 millió Eurós költségének a felét az
E-Star finanszírozta, a másik fele pedig vissza nem térítendő állami támogatás keretében
érkezett.
A műszaki fejlesztéssel párhuzamosan zajlik az E-Star lengyelországi vállalatainak átalakítása,
integrálása is. Kialakult az E-Star lengyelországi tevékenységét irányító szervezet is. A Bartha
Tibor vezetésével működő E-Star Polska az E-Star Nyrt. 100%-os tulajdonában lévő
leányvállalat, amely alá három társaság tartozik: az E-Star EC Mielec (85%-os E-Star
tulajdonrész), az E-Star EC Gorlice (71%-os E-Star tulajdonrész) és az E-Star Management
Polska (100%-os E-Star tulajdonrész). Az E-Star Mielec 51%-os tulajdonrésszel rendelkezik az
Euroenergetyka villamosenergia-kereskedő és szolgáltató cégben, amely az ipari parkban
működő vállalatok részére biztosítja a villamos energia-ellátást.
A budapesti központú társaság vállalatirányítási struktúráját a lengyelországi szervezetre is
kiterjeszti. Jelenleg gőzerővel folyik a működési folyamatok újratervezése (BPR), az E-Star
mátrix szervezetéhez igazodó működés kialakítása, az IT audit és a pénzügyi, kontrolling
rendszerek integrációja.
Az E-Star jelenlegi fejlesztése válasz meglévő és új ügyfelei energia igényeinek várható
növekedésére. A mieleci különleges gazdasági övezetben jelenleg amerikai repülőipari
cégek, lengyel beszállítóik, illetve számos nehéz-és könnyűipari vállalat található. Az E-Star
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lengyelországi érdekeltségeinek ügyfelei közé tartozik például a legendás Sikorsky Művek, a
Krono-Span, a Lear és a Husqvarna társaságok. Mielecben és Gorlicében az E-Star szolgálja ki
az önkormányzati érdekeltségű távhő szolgáltatókat, amely a társaság lengyelországi
bevételének a 24%-át termeli meg. Az E-Star ügyfeleinek túlnyomó része ipari fogyasztó,
döntő többségük Mielecben található.
„Az E-Star stratégiája és tőkeereje világszínvonalú műszaki szakembergárdával párosul, így
kiaknázhatjuk az akvizíció során értékesnek tartott szinergia-lehetőségeket. 2011 végére
terv szerint lezárjuk az integrációt, és a szervezeti átalakulások után megerősödve és
hatékonyabban látjuk majd el feladatainkat, illetve felkészültek leszünk további növekedésre
is”, véli Bartha Tibor, az E-Star Polska ügyvezető igazgatója.
„Nem elég jó áron megszerezni egy vállalatot. Határozott célunk, hogy a megvásárolt
portfóliónkat folyamatosan fejlesszük, hiszen így tudunk igazán jelentős értéket teremteni. E
folyamat fontos első lépése ez a beruházás, amelynek köszönhetően kb. 1,5 millió Euróval
nő az EETEK akvizíció jövedelmezősége, tovább javítva annak megtérülését”, állítja Kassai
Ákos, az E-Star vezérigazgatója.
Az E-Star mintegy 200 üzleti lehetőséget azonosított Lengyelországban, amelyek a társaság
stratégiájával összhangban az elkövetkezendő évek növekedésének alapjait szolgálják majd.
Az E-Star 2011. május 16-án jelentette be az EETEK-csoport lengyelországi és magyarországi
érdekeltségeinek megvásárlását. Az E-Star stratégiájába illő társaságok leválasztásával a
társaság megduplázta korábbi üzletméretét. Az E-Star vezetése továbbra is tartja magát
stratégiájának üzleti adataihoz, amely alapján 2015 végéig összesen 90 millió Eurót fektet be
Lengyelországban, és amely szerint az EBITDA-jának közel 40%-a, mintegy 20 millió Euro már
innen származik majd. A társaság lengyelországi tevékenysége 2011-ben várhatóan 30 millió
Euró árbevételt hoz majd és 4 millióval növeli az E-Star tervezett 11,1 millió Eurós EBITDAját.
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