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Budapest, 2015. október 5.
Részesedés szerzése a GEO-WENDUNG Zrt.-ben
A PannErgy Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy leányvállalata a CSRG
Energia Zrt. 40%-os tulajdonrészt szerez a GEO-WENDUNG Zrt.-ben.
A PannErgy geotermikus projektjeinél stratégiai cél a rendelkezésre álló hőforrások minél
nagyobb arányú hasznosítása. Az elmúlt években Miskolcon kiépítésre került a PannErgy
geotermikus távhőtermelő rendszere. A kitermelt, átlagosan forráspont közeli
geotermikus fluidum többek között az Avasi lakótelep fűtésére és a belvárosi fogyasztók
kiszolgálásához kerül felhasználásra. A felhasználást követően jellemzően 55-60°C-os a
visszatérő geotermikus folyadék, amely a földkéregbe visszasajtolásra kerül.
A Miskolci Geotermikus Projekt esetében az egyik legnagyobb ilyen másodlagos
hőhasznosítási potenciál a GEO-WENDUNG Zrt. projektje, amely a Kistokajt, Mályit és
Nyékládházát környező mezőgazdasági és ipari övezetet ellátó, geotermikus bázisú
távhőrendszert kívánja megvalósítani. A GEO-WENDUNG potenciális ügyfelei oldaláról évi
120.000 GJ hőenergia tekintetében rendelkezik az infrastruktúra kiépítését megelőző
fejlesztési időszakhoz igazodó szándéknyilatkozattal.
A PannErgy kifejezett érdeke a projekt időben, azaz 2015. november végéig történő
megvalósulása, így minél nagyobb hőmennyiség, minél alacsonyabb fajlagos költségszintű
értékesítése. Ennek elősegítése érdekében a PannErgy Csoport tagja, a PEGE Zrt. 100%-os
tulajdonában álló „CSRG Energia” Zrt. (korábbi nevén Csurgói Geotermia Zrt.), szakmai
befektetőként részt vesz a GEO-WENDUNG feltőkésítésében egy hazai kockázati tőkealap
egyidejű tőkeemelése mellett. A CSRG befektetésének összege 250 millió forint, 40%-os
részesedést eredményezve a GEO-WENDUNG Társaságban. A belépő új tulajdonosok és a
meglévő 43 részvényes szindikátusi szerződést kötöttek jövőbeni tulajdonosi
együttműködésük szabályozására, amely szerződés a hasonló tranzakciókra jellemző
jogokat és kötelezettségeket alapít a résztvevő feleknek.
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