ZANESLJIV ENERGETSKI
PARTNER ZA VAŠ POSEL
KONKURENČNOST IN KAKOVOST
poslovanja in storitev
PRILAGODLJIVOST
do individualnih zahtev odjemalcev
INOVATIVNOST
pri ponudbi produktov in storitev
ENAKOVREDNOST
v odnosu do najmanjših in največjih odjemalcev
ODGOVORNOST
do odjemalcev, partnerjev in okolja
PROAKTIVNOST
pri izpolnjevanju potreb in zahtev odjemalcev
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ZAUPAJO NAM
• največja podjetja na področju distribucije zemeljskega plina
• največja podjetja na področju jeklarstva, papirništva, barvne metalurgije,
steklarstva, kemične industrije, kovinsko-predelovalne industrije

ČISTA ENERGIJA
Pri izgorevanju proizvede:
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Zemeljski plin skoraj nima prašnih delcev in je v primerjavi z drugimi, pogosto uporabljenimi
energenti, okolju najprijaznejši tudi, kar zadeva povzročanje pojava tople grede.

POSLOVANJE V TUJINI
Geoplin je že vrsto let aktiven na tujih trgih v sodelovanju z najbolj uveljavljenimi
trgovci z zemeljskim plinom tako v smislu dolgoročnih nabavnih pogodb kot tudi
preko kratkoročnega OTC-trgovanja.
Avstrija: dolgoročne transportne in skladiščne pogodbe, lastna bilančna skupina
ter aktivno članstvo na borzi CEGH.
Hrvaška: ustanovljeno hčerinsko podjetje z lastno bilančno skupino in energetsko
licenco, ki omogoča trgovanje z zemeljskim plinom in oskrbo končnih odjemalcev.
Madžarska: licenca za trgovanje na veleprodajnem trgu, bilančna pogodba s
sistemskim operaterjem, krovna pogodba za zakup skladiščnih zmogljivosti.
Italija: energetska licenca za trgovanje na vozlišču PSV.
Srbija: ustanovljena hčerinska družba za trgovanje z zemeljskim plinom.

ZAKAJ SE PREKLOP NA ZEMELJSKI PLIN SPLAČA?
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PRODUKTI
Naše produkte oblikujemo na podlagi skrbnega spremljanja trendov in razmer na
globalnem trgu in dobrega poznavanja potreb naših partnerjev in odjemalcev.

PRODUKTI PRILAGOJENI ODJEMALCEM
PRODUKT S SPREMENLJIVO CENO NA OSNOVI
DNEVNIH BORZNIH CEN (SPOT)
• možnost zagotavljanja dnevne borzne cene
zemeljskega plina
• izpostavljenost hitrim spremembam na trgu zaradi
sezonskih, ekonomskih ali geostrateških dejavnikov
• zagotavljanje vezave na indekse
CEGH, NCG, TTF
• možnost zaklepanja borzne cene na osnovi
terminskega trga

PRODUKT S FIKSNO CENO
• brez cenovnih nihanj na dnevnem trgu z zemeljskim
plinom
• natančno poznavanje stroška nabave zemeljskega
plina v prihodnjem časovnem obdobju
• oblikovanje cene na osnovi terminskega trga v
trenutku potrditve nakupa

PRODUKT S SPREMENLJIVO CENO NA OSNOVI
NAFTNIH INDEKSOV
• visoka stopnja prilagodljivosti
• produkt ni izpostavljen dnevnim nihanjem borznih cen
• sezonski vpliv zmanjšujemo z upoštevanjem
večmesečnega povprečja cen naftnih derivatov
• možnost varovanja tečaja EUR/USD in cen naftnih
derivatov

HIBRIDNI PRODUKTI
Geoplin omogoča kombiniranje vseh prilagodljivih produktov in s tem zagotavlja
optimalno razmerje med ceno in odnosom do tveganj. Hibridni produkti so zato
popolnoma prilagojeni individualnim potrebam odjemalcev.

STORITVE
V Geoplinu zanesljivo obvladujemo svoj portfelj, zato imajo naše storitve optimalno ceno.
Naše storitve odjemalcem zagotavljajo najboljše razmerje med cenami na trgu in stopnjo
tveganja.
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Energetske storitve
ENERGETSKO UPRAVLJANJE
Sledimo sodobnim trendom, se prilagajamo povpraševanju naših naročnikov, smo ekološko ozaveščeni in spodbujamo alternativno rabo energije.

REŠITVE ZA ENERGETSKO UPRAVLJANJE
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prikaz rezultatov
analiz

∫ celovit pregled nad energetskimi in finančnimi tokovi znotraj sistema,
∫ identifikacijo varčevalnih potencialov,
∫ ciljno spremljanje in napoved rabe energije,
∫ odkrivanje nepravilnosti v delovanju sistema.

ENERGETSKO SVETOVANJE

ENERGETSKI
PREGLED

NAJEM ENERGETSKEGA
MENEDŽERJA

SVETOVANJE IN DODATNE STORITVE
V PRIMERU JAVNIH RAZPISOV

KORAKI ZA IZVEDBO REŠITVE

REŠITVE ZA ZNIŽANJE PORABE ENERGIJE

Prednosti:

1. Izvedba pregleda
in določitev potenciala

2. Oblikovanje ponudbe za
izvedbo projekta po modelu
energetskega pogodbeništva

4. Začetek ustvarjanja
prihrankov

3. Namestitev novega
sistema

∫ zamenjava energetskih sistemov brez investicije,
∫ znižanje stroškov za energijo,
∫ znižanje stroškov za vzdrževanje energetskih sistemov.

REŠITVE ZA LASTNO PROIZVODNJO ENERGIJE
POGODBENO ZAGOTAVLJANJE TOPLOTNE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE

NAČRTOVANJE

Prednosti:

FINANCIRANJE

VGRADNJA

OBRATOVANJE

∫ postavitev enote SPTE na ključ,
∫ zagotavljanje ugodne cene toplotne in električne energije,
∫ postavitev enote SPTE brez naročnikovih lastnih finančnih sredstev,
∫ pogodbeno vzdrževanje in upravljanje sistema za SPTE,
∫ tehnična tveganja za izvedbo investicije v celoti prevzame Geoplin.

VZDRŽEVANJE

Geoplin je že od leta 1975 najpomembnejši dobavitelj zemeljskega plina v Sloveniji in
pomemben strateški partner na področju energetike v sosednjih državah. Dolgoletna
tradicija in tesna vpetost v mednarodni energetski trg omogočata zanesljivo dobavo
vsem odjemalcem zemeljskega plina in storitev. Vključenost v mednarodno strokovno
okolje pa zagotavlja visoko raven znanja in odgovoren odnos do partnerjev, odjemalcev
in okolja.
Geoplin je 100-odstotni lastnik družb:
¬ Plinovodi, družba za upravljanje s prenosnim omrežjem, ki opravlja dejavnost
sistemskega operaterja prenosnega plinovodnega omrežja zemeljskega plina.
¬ Trgovina i opskrba energentima, družba, ki izvaja dejavnost trgovanja in storitev,
povezanih z zemeljskim plinom na območju Hrvaške.
¬ Geoplin Beograd, družba, ki izvaja dejavnost trgovanja in storitev, povezanih
z zemeljskim plinom na območju Srbije.
¬ Geocom, družba za energetski inženiring, ki izvaja dejavnost trgovanja
z zemeljskim plinom.
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