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Vážený zákazník,

radi by sme Vás informovali o skutočnostiach týkajúcich sa spojenia sesterských spoločností innogy
Slovensko s. r. o. a Východoslovenská energetika a.s. (VSE).

Kzlúčeniu innogy s VSE dôjde k 1. júlu 2022. VSE sa stáva právnym nástupcom innogy Slovensko s. r. o. a od tohto
termínu bude VSE dodávatel'om plynu pre Vašu firmu.

emusíte nič robi, zmlu ya ceny sa ernen'a
Chceme Vás ubezpečiť, že dodávka zemného plynu bude pre
Vás naďalej pokračovať za rovnakých podmienok, aké ste mali
doteraz.

Spojenie innogy a VSE nemá žiadny vplyv na:
ceny, nastavenia platieb a platobné podmienky;
kvalitu plynu a služieb pre Vašu firmu;
lehotu platnosti zmlúv.

ové o a é údaje

Vaše požiadavky súvisiace s dodávkou
plynu vybavíte na jednom mieste:

Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
IČ DPH: SK 202 273 0457
@) www.vse.sk

Ô podpora_plyn@vseas.skVýchodoslovenská energetika a s (VSE)
je stabilný tradičný dodávatel' energií a Jej väčšinovým
vlastníkom je štát. VSE má takmer SOO 000 zákazníkov, ktorým
dodáva elektrinu a zemný plyn po celom Slovensku. Je jednou zo spoločností, ktoré po krachu menších
alternatívnych dodávateľov v predchádzajúcich mesiacoch zabezpečujú dodávku elektriny desiatkam tisícov
zákazníkov.

nergetícké riešenia od VS[
Okrem dodávky elektriny a zemného plynu poskytuje VSE prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti
aj komplexné inovatívne energetické riešenia. Dcérska spoločnosť innogy Solutions s.r.o. sa k 1. júlu 2022
premenuje na VSE Solutions s.r.o.

Ak Vás zaujímajú podrobnejšie informácie o zlúčení spoločností innogy a VSE, obráťte sa, prosím, na svojho biznis
poradcu Róbert Juščík, +421917466202, juscik_robert@vseas.sk.

S pozdravom

Ing. Mgr. Juraj Bayer, PhD.
konateľ

Ing. Ján Kudlovský
konateľ
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