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Cégcsoport bemutatása



Cégcsoport bemutatása

► 100% magántulajdonban lévő horvát 
vállalkozás

► A legnagyobb földgáz importőr 
Horvátországban és a legnagyobb 
földgázellátó a horvát piacon

► Szoros üzleti kapcsolat a legfőbb 
földgázellátókkal, hosszú távú leszerződött 
ellátó a Gazprom

► A horvát Petrokemija (műtrágyagyár) többségi 
tulajdonosa, partnerségben az INA-val 

► Az ENNA – Energia naturalis leányvállalata, és 
egyben az árbevétel legnagyobb hozzájárulója

► 2018: Cégcsoport árbevétele – 1 451 millió
EUR (~480 milliárd Ft)

► 2018: 354 millió EUR árbevétel a Svájcban, 
Magyarországon és Szlovéniában 
tevékenykedő leányvállalatok által (~120 
milliárd Ft)

► 2019: Cégcsoport árbevétele – 1 174 millió
EUR (~422 milliárd Ft)

► 2019: 402 millió EUR árbevétel a Svájcban, 
Magyarországon és Szlovéniában 
tevékenykedő leányvállalatok által (~144 
milliárd Ft)
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Anyavállalatunk - PPD d.o.o. ENNA – Energia naturalis



Anyavállalatunk – PPD d.o.o.
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Fő üzleti tevékenységek

IMPORT/NAGYKERESKEDELEM: 

► Horvátország legnagyobb, és egyben az egyik legjobban 
kiegyensúlyozott portfóliójával rendelkező importőre

► Hazai és nemzetközi partnerekkel folytatott 
földgázkereskedelem

► A legnagyobb horvát végfelhasználók és kiskereskedelmi 
felhasználók ellátása

KISKERESKEDELEM/ELLÁTÁS:

► Üzleti és lakossági fogyasztók ellátása

► Üzemi fogyasztók ellátása és más ellátókkal folytatott 
kereskedelem

► Országszintű jelenlét

Egyéb érdekeltségek

ENNA TRANSPORT

► Vasúti árufuvarozás (évente kb. 3,3 millió t Horvátországban)

PORT OF PLOČE

► Horvátország déli részén lévő tengeri kikötő, amelyben az ENNA 
36% részesedéssel rendelkezik

KERESKEDELEM

► Nyersanyag-kereskedelem



Egy jobb társadalom és a tisztább 
bolygó érdekében
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Környezet

Megújuló energiaforrások 
(biomassza erőmű-

Vukovar, Horvátország)

ESCO projektek a hatékony 
energiafelhasználás 

érdekében (két jelentős 
kivitelezett projekt az állami 

szektorban)

Alapok

Hallgatói ösztöndíjak

Fejlesztési projektek

Emberségesség

Oktatás

Oktatási központ az 

alkalmazottak számára

Energiafelhasználással és 

környezettel kapcsolatos 

díjazott oktató kampányok

Gyerekek sportiskoláinak 

támogatása kézilabda és 

röplabdaklubok 

szponzorálásán keresztül

Sport

Horvátország legnagyobb 

kézilabdacsapatának 

támogatója - HC PPD 

Zagreb

A női röplabda klub 

támogatója - ENNA 

Vukovar



Rólunk - PPD Hungária Kft.
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Kik Vagyunk

Magyar vállalat, amely része az elismert, regionális ENNA 
Group vállalatcsoportnak, valamint a “Prvo Plinarsko 

Društvo d.o.o.” legnagyobb horvát földgázkereskedelmi 
cégnek

A magyar földgázpiac professzionális és elismert 
szereplője, amelynek irányításáról egy helyi magyar csapat 

gondoskodik

Üzletfeleink megbízható és 
kulcsfontosságú partnere

Nagykereskedelmi és kiskereskedelemi területen is aktívan 
működő földgázkereskedelmi vállalat

Mit Kínálunk

Ügyfeleink számára személyre szabott szolgáltatások által 
biztosítjuk az energiaköltségek minimalizálását

Megbízható partnereinknek és tárolói kapacitásainknak 
köszönhetően garantáljuk az ellátásbiztonságot és a 

magas szintű rugalmasságot



Történetünk
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Ellátásbiztonságunk
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Diverzifikált
útvonalak

Több, mint 1 milliárd m3 tranzit 
portfólió által biztosított 
rugalmasság

Kombinált helyi, keleti és nyugati 
beszerzési források

Lekötött tárolói kapacitások

Lekötött fizikai és virtuális tárolói 
kapacitások Magyarországon és 
Horvátországban



Portofóliónk
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Jelenlétünk az iparágakban

Élelmiszeripar / Épitőipar / Műanyaggyártás
Közintézmények/ Fémgyártás/ Gyógyszergyártás 
Távhőszolgáltatás / Elektronikai megmunkálás

Kereskedői jelenlét 
hat földgázelosztási 

területen

Kis-, és 
nagyfogyasztók 

ellátásának  
biztosítása 

országszerte

Ügyfélközpontú 
hozzáállás és magas 

szintű 
végfelhasználói 

elégedettség

Kombinált 
helyi, keleti és 

nyugati 
beszerzési 
források

Szoros 
együttműködés 

a horvát anyavállalat 
1 Mrd m3-t 
meghaladó 

portfóliójával

Nagykereskedő-
ként hazai

gázkereskedők
ellátása



Előnyeink
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Stabil háttér

Anyavállalatunk pozíciója magas szintű 
pénzügyi,- és ellátásbiztonságot 

biztosít számunkra.

Rugalmasság

A vállalat struktúrája elősegíti a rugalmas 
működést és döntéshozatalt, mely 

egyedülálló az iparágban.

Hatékony szervezeti felépítésünk csökkenti a 
működési költségeket és megkönnyíti az 

információ vertikális áramlását, ami elősegíti 
a jelentős piaci eseményekre való gyors 

reagálást.

Szakértelem

A földgázpiac összes területére kiterjedő 
állandó regionális jelenlétünk révén 

munkatársaink kiemelkedő 
szakértelemmel és tapasztalattal állnak 

ügyfeleink rendelkezésére.

Versenyképesség
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Előnyeink
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Teljes vagy részleges 
gázellátás ipari 
fogyasztóknak és 
gázkereskedőknek

Amit ajánlunk

Az ügyfelek
rendszerhasználatának 
optimalizálása

Árkalkulációs opciók:

▸ Tőzsde-indexált 
árképletek

▸ Fix árak

Hosszú távú 
együttműködés és 
partnerkapcsolat

Folyamatos tanácsadás 
bármely gázellátást 
érintő ügyben

A gázellátás alapjait: 
biztonságot és 
rugalmasságot



Referenciáink
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Köszönjük!

PPD Hungária Energiakereskedő Kft.
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C

Iroda: + 36-1-308-7579

info@ppd-hungaria.com
www.ppd-hungaria.com

Varga Horgosi Árpád
Head of Retail Sales Department

Tel: +36 20 434 2788
E-mail : avarga@ppd-hungaria.com


