
 

  

 
 

Výnosy holdingu LAMA ENERGY GROUP dosáhly 

v roce 2014 více než 28 miliard Kč,  EBITDA 703 

milionů  

Praha, 20. 8. 2015 

Holding LAMA ENERGY GROUP zveřejnil své hospodářské výsledky za rok 
2014.  Celkový výnos se již přiblížil hranici třiceti miliard a meziročně se zvýšil 
o 80 procent, EBITDA stoupla z 611 milionů za rok 2013 na 703 milionů Kč za 
rok 2014. Většinu výnosu vyprodukovala severoamerická PETROLAMA 
ENERGY CANADA INC., největší podíl nových investic však stále směřuje do 
České republiky.  

LAMA ENERGY GROUP se stále dynamicky rozvíjí na dvou kontinentech. EBITDA 
dosáhla za rok 2014 na rekordních 703 milionů Kč. Kanadská společnost Petrolama, 
zabývající se úpravou surové ropy a obchodem s ropnými komoditami či jejich 
železniční dopravou, vygenerovala celých 78 % ročních výnosů holdingu, tedy 22 
miliard Kč.  
 
V České republice pokračuje LAMA ENERGY GROUP v poskytování služeb 
domácnostem, tedy v dodávkách plynu a elektřiny do více než 60 000 odběrných 
míst. I přes rekordně teplou zimu a stále klesající ceny komodit dosáhly tržby 
společnosti LAMA energy a.s. velmi stabilního ekonomického výsledku 4, 7 miliardy 
Kč.  
 
Díky členství v holdingu LAMA ENERGY GROUP, je společnost LAMA energy  
jednou z mála obchodních firem, která pouze nepředprodává komodity, avšak má 
k dispozici vlastní těžbu plynu a výrobu elektřiny. Těžebními aktivitami se zabývá 
společnost  LAMA GAS & OIL, která prostřednictvím 14 aktivních vrtů na území 
Jihomoravského kraje těží a dodává svým klientům ročně okolo 50 mil. m3 ropy a 
plynu. Výnos společnosti LAMA GAS & OIL za rok 2014 tvoří 344 milionů Kč. 
 
LAMA ENERGY GROUP dále od roku 2013 vlastní Teplárnu Otrokovice, která 
provozuje teplovodní sít pro zásobení více než 10 000 domácností v Otrokovicích, 
Napajedlech a Zlíně-Malenovicích. V roce 2014 dosáhl její výnos 1,1 miliardy. 
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 „V oblasti služeb pro domácnosti spatřujeme v ČR náš potenciál v pořízení satelitní 
televize DIGI TV, jejíž zákazníci představují největší kmen, kterým LAMA disponuje,“ 
říká Andrej Čírtek, tiskový mluvčí holdingu. Investice do DIGI TV byla realizována na 
jaře 2015. 
 
Dále se LAMA ENERGY GROUP stala začátkem roku 2015 většinovým vlastníkem 
Teplárny Kyjov, čímž rozšířila své investice v oboru teplárenství. Teplárna Kyjov 
svým vysokým výkonem ve výrobě elektrické energie zajišťuje také podpůrné služby 
pro přenosovou soustavu společnosti ČEPS.  
 
 

O LAMA ENERGY GROUP 

LAMA je česká soukromá investiční skupina zaměřená na podnikání v průzkumu, 
těžbě a obchodu s energetickými komoditami. Mezi české dceřiné společnosti 
holdingu patří LAMA energy, která dodává plyn a elektřinu zákazníkům v České 
republice i na Slovensku, LAMA GAS & OIL, která těží plyn a ropu na jižní Moravě, 
virtuální mobilní operátor LAMA MOBILE či teplárny Otrokovice a Kyjov. Skupina své 
podnikatelské aktivity v oblasti obchodu, úpravy i těžby ropy také úspěšně realizuje 
v Kanadě prostřednictvím společnosti PETROLAMA ENERGY CANADA. V roce 
2015 se členem holdingu stala přední česká satelitní televize DIGI TV. 


