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Siemens bo oddelil svojo operativno enoto Gas and Power 

Siemensova operativna enota Gas and Power (GP), ki zajema poslovanje z 

nafto in plinom, konvencionalno proizvodnjo električne energije, prenos 

električne energije in s tem povezane storitve, bo z oddelitvijo manjšega 

deleža in s poznejšo uvrstitvijo delnic na borzo pridobila popolno neodvisnost 

in podjetniško svobodo. Poleg tega Siemens AG načrtuje operativni enoti GP 

prenesti svoj večinski delež (59 %), ki ga ima trenutno v podjetju Siemens 

Gamesa Renewable Energy (SGRE), da bo GP svoj energetski portfelj dopolnil 

še z obnovljivimi viri energije. 

 „S tem bomo ustvarili močno podjetje z enotno in integrirano postavitvijo, ki 

ponuja celoten obseg izdelkov in storitev  tako konvencionalne proizvodnje 

električne energije kot tudi obnovljivih virov energije – gre za podjetje, ki pokriva 

celoten energetski trg, kot ga še ni nobeno podjetje," je pojasnil Joe Kaeser, 

predsednik uprave Siemens AG. 

 Neodvisnost bo novemu podjetju omogočila učinkovitejše izkoriščanje 

položaja za krepitev nadaljnje podpore kupcem na hitro spreminjajočem se 

energetskem trgu. Nova družba bo imela več svobode in mobilnosti, da se bo lahko 

v celoti osredotočila na specifične zahteve, ki se na trgu in pri kupcih izredno hitro 

spreminjajo. Prav tako bo lahko zagotovil optimizirano in po potrebi kombinirano 

paleto izdelkov iz enega samega vira. 

 Po načrtih naj bi se uvrstitev na borzo zgodila v septembru 2020. Siemens 

se bo odpovedal večinskemu deležu v GP-ju, vendar pa bo še naprej ostajal trden 

temelj v novi družbi z deležem, ki bo sprva nekoliko manjši od 50 odstotkov, kasneje 

pa bo nad ravnijo deleža manjšine, ki je potreben za sprejem pomembnih odločitev 

in lahko prepreči njihovo sprejetje. Siemens bo še naprej zagotavljal podporo 

novemu podjetju, na primer s strokovnimi finančnimi storitvami Siemensa, močno 

prodajno mrežo regionalnih podružnic Siemensa in licenciranjem močne blagovne 

znamke Siemens. Odločitev o oddelitvi in kasnejši uvrstitvi na borzo bo sprejeta na 

izredni skupščini delničarjev, predvidoma junija 2020. Siemens bo do takrat 

dekonsolidiral GP in SGRE. 
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 Sama oddelitev enote Gas and Power je v celotni skupini Siemens proces, ki 

bo zaradi svoje kompleksnosti trajal več mesecev in bo končan najkasneje do konca 

marca 2020. Slovenija je kot ena prvih držav oddelitev izvedla z dnem 02.12.2019 . 

V Sloveniji v procesu oddelitve ne bo prišlo do odpuščanja zaposlenih. 

 

V Ljubljani, 2.12.2019 


