
         
 
  
  
 
 
Tisková zpráva                                Praha, 11. srpna 2015 
 

Česká spořitelna 'hodila půl miliardy do větru' 
 
Téměř půl miliardy korun půjčila Česká spořitelna na financování třetí největší větrné elektrárny v Česku - 
větrného parku v Horních Loděnicích. Spořitelna poskytla desetiletý úvěr v hodnotě 497,8 milionů korun 
fondu soukromého kapitálu EnerCap Power Fund, který se zaměřuje na financování projektů obnovitelných 
zdrojů a energetických úspor ve střední a východní Evropě. 
 
"Financování obnovitelných zdrojů patří v České spořitelně mezi oblasti, na které se pravidelně zaměřujeme. 
Spolupráce s fondem EnerCap Power na refinancování jednoho z největších větrných parků v zemi je pro nás 
významná i z toho důvodu, že větrných parků v Česku není mnoho," uvedl šéf úseku financování České 
spořitelny František Havrda. 
 
"Jsme rádi, že se nám podařilo získat refinancování pro větrný park Horní Loděnice právě nyní a využít 
historicky nízkých korunových úrokových sazeb. Byla to jedna z prvních akvizic našeho fondu EnerCap a 
ukázala se to být velmi dobrá investice," uvedl Shane Woodroffe, partner EnerCap Capital Partners. 
 

Větrný park Horní Loděnice - Lipina v Olomouckém kraji má celkem devět větrných elektráren typu Vestas V 90-2MW. 

Předpokládaná roční výroba celého parku je na úrovni cca 43 GWh elektrické energie, což je rovno spotřebě 12 300 

českých domácností. Při předpokládané životnosti 25 let je to celkem 1 075 000 MWh elektřiny. 

 
Pro další informace prosím kontaktujte Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny: 
 
 
Kristýna Havligerová  Klára Pačesová 
Tisková mluvčí ČS Tiskové centrum ČS 
E-mail: tiskove_centrum@csas.cz                                                         
 

 
 

Profil České spořitelny 
Česká spořitelna je největší bankou v České republice  • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje 
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní 
a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na 
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití  • Další zajímavé informace o České spořitelně zde. 
 
Erste Corporate Banking – mimořádně silný partner v oblasti korporátního, investičního bankovnictví a finančních trhů 
Největší poskytovatel úvěrů firmám z pohledu celkové výše úvěrů • Přední aranžér syndikovaných, klubových, akvizičních a projektových řešení financování • 
Leader ve sjednávání domácích i zahraničních emisí dluhopisů pro lokální i mezinárodní klienty • Jeden z hlavních poradců v oblasti fúzí a akvizic • Největší 
obchodník na kapitálových trzích v České republice měřeno počtem vydaných akcií (IPO i SPO) i jejich objemem • Jeden z nejvýznamnějších partnerů 
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Evropské investiční banky ve střední Evropě • Přední konzultant v oblasti M&A pro místní i regionální klienty z podnikatelského i veřejného sektoru • Největší 
obchodník s EUR/CZK a přední poskytovatel služeb Treasury pro podnikové klienty i klienty z veřejného sektoru • Největší správce aktiv pro firemní a 
institucionální klienty • Další zajímavé informace o korporátním bankovnictví České spořitelny zde. 
 
Profil Erste Group 
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU • Zhruba 45 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,2 milionům klientů 
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci roku 2014 dosáhla 
bilanční suma skupiny Erste Group EUR 196,3 mld. a poměr nákladů k výnosům 55,1 %. 
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