Tisková zpráva: Neziskovky mohou žádat o finanční dary i
dobrovolníky
I v roce 2017 jsou společnosti United Energy a Severočeská teplárenská připraveny pomoci
neziskovým organizacím.
Již koncem loňského roku vyhlásila komořanská teplárna 1. kolo přijímání žádostí o dary a sponzoring
pro letošní rok. Žádat o finanční příspěvek na své projekty mohou neziskovky již od 1. listopadu 2016
až do 15. ledna 2017. Bližší informace, formulář žádosti a termíny jsou k dispozici na
www.tepelnapohoda.cz/regionu.

I letos je společnost United Energy připravena, v rámci projektu firemního dobrovolnictví, poskytnout
své zaměstnance některé z organizací, působících nebo vykonávajících svou činnost na Mostecku a
Litvínovsku, případně na Chomutovsku.
Neziskové organizace, které mají o tuto nefinanční podporu ze strany teplárenské společnosti zájem,
mohou vyplnit formulář žádosti, který je k dispozici na webových stránkách www.tepelnapohoda.cz,
pod záložkou „…Dobrovolnictví“ a zaslat jej na uvedené kontakty nejpozději do 31. března 2017.
Ze zaslaných žádostí pak bude vybrána organizace, kterou komořanská teplárna v letošním roce
podpoří.
V rámci firemního dobrovolnictví podpořila teplárna od roku 2009 již osm organizací.

V Komořanech 4. 1. 2017

Ing. Miloslava Kučerová
tisková mluvčí United Energy, a.s.
Telefon: 476 447 471, 606 644 496
e-mail: miloslava.kucerova@ue.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akciová společnost United Energy patří k předním českým nezávislým producentům elektřiny a tepla. Provozuje
elektrárnu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném
elektrickém výkonu 239 MWe. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových
prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další. United Energy je součástí ENERGETICKÉHO
A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU.
Akciová společnost Severočeská teplárenská je 100% -ní dceřinou společností United Energy, a.s. a majitelem
tepelných rozvodných zařízení zásobujících města Most a Litvínov.

Od 1. května 2012 se ST, a.s. stala smluvním provozovatelem tepelných zařízení společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ,
a.s. K 1. lednu 2015 proběhla fúze sloučením společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ do společnosti Severočeská
teplárenská, jako nástupnické společnosti. V důsledku fúze společnost PM, a.s. zanikla bez likvidace a její
veškeré jmění přešlo na nástupnickou organizaci ST, a.s., která tak vstoupila do právního postavení zanikající
společnosti PM, a.s., včetně obchodních vztahů.

