Co přinese dohoda RWE s E.ON?
V Evropě se mluví o transakci mezi RWE a E.ON, jež sice byla oznámena už loni na jaře, ale
proběhnout by měla až ve druhém pololetí letošního roku. Celou záležitost brzdí regulátoři,
kteří zkoumají dopad na konkurenci v rámci evropského energetického trhu. Ten v případě
realizace celého obchodu dozná skutečně velkých změn.
Plánovaná transakce zahrnuje rozdělení innogy a jejích aktiv mezi mateřskou RWE a E.ON.
V případě jejího uskutečnění by E.ON výrazně posílil v oblasti energetických sítí a dodávek
koncovým uživatelům, zatímco RWE by upevnilo svoji pozici ve výrobě elektrické energie.
Stalo by se třetím největším poskytovatelem energie z obnovitelných zdrojů v Evropě.
RWE má v rámci dohody předat společnosti E.ON svůj většinový podíl (76,8 %) v innogy.
Výměnou dostane menšinový podíl (16,67 %) v samotném E.ONu. Zároveň získá prakticky
všechna aktiva E.ONu v oblasti obnovitelných zdrojů, ropné sklady innogy, podíl E.ONu
v rakouské utilitě Kelag a menšinové podíly E.ONu ve dvou elektrárnách, které už RWE
provozuje. Na oplátku by mělo RWE zaplatit protistraně navíc v hotovosti 1,5 miliardy eur.
Dojde tak k rozštěpení společnosti innogy, která byla založena teprve před dvěma lety za
účelem držby aktiv v oblasti obnovitelných zdrojů, rozvodných sítí a koncových dodávek
RWE.
Díky celé transakci by se RWE mělo stát třetím největším hráčem v oblasti výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů v Evropě, před ním budou stát pouze španělská Iberdrola a italský
Enel.
Obchod budou muset pochopitelně schválit regulátoři v řadě zemí. Nicméně se očekává, že
by transakce měla dostat zelenou a proběhnout by měla do konce letošního roku.
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