Proﬁl společnosti

Vítejte ve světě plném energie.
Vážení zákazníci, milé dámy a pánové,

již více než patnáct let je pro LUMIUS hlavním cílem poskytovat dobré služby a maximální péči Vám, našim klientům. Od prvního
okamžiku naší činnosti jsme tyto dvě věci považovali za klíčovou nástavbu, kterou k energiím musíme přidat, abychom obstáli.

Zboží, které je předmětem našeho podnikání, vypadá pro nezasvěcené na první pohled stejně. Proto musíme každý den pro naše
zákazníky pracovat tvrději. Mnozí z nich především oceňují, jak se odborně a s péčí staráme o jejich energie, a oni se díky tomu
mohou věnovat svým hlavním činnostem ve výrobě nebo službách.

Výroba a prodej energií jsou jedním z největších hospodářských odvětví. Tvoří vždy přítomný a z velké části neviditelný, ale nezbytný
základ moderního světa a ekonomiky. Společně zažíváme v tomto odvětví období změn, které zcela zásadně mění nabídku na trhu
s energiemi a zcela pochopitelně i přístup a očekávání zákazníků. Jsme rádi, že můžeme být součástí těchto dynamických změn
a snažíme se svým dílem pomoci ke zlepšení kvality služeb českých obchodníků s energiemi. Dnešní trh s energiemi je vysoce
konkurenční, soupeři vyrovnaní a zákazníci velmi dobře vědí, co chtějí. A to je přesně prostředí, ve kterém se naší společnosti může
dařit, kde se osvědčuje náš důraz na pružnost, přehlednost a komfort.

Platí pro nás, že rosteme s našimi klienty. Děkuji Vám všem za dosavadní důvěru. Společně s celým týmem Lumius
Vám jsme k službám i do budoucna a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

Ing. Pavel Miklas
jednatel společnosti Lumius, spol. s r.o.

Jednoduše. Pohodlně. Na klíč.
Inovace

přístup a ku pomoci připravený kvalitní tým odborníků,

Základem přístupu skupiny LUMIUS byl vždy ohled

který je plně k dispozici při řešení všech klientských

na zákazníkovy potřeby. Vytrvale rozšiřujeme svou

požadavků.

nabídku o nové služby, vytvářené s ohledem na komfort
pro zákazníky. Firma zavedla důležité inovace i v oboru

24/7/365

obchodování s energiemi. Svým přístupem například

Zaměření na firemní segment umožňuje všem klientům

napomohla na českém trhu prosadit jednosložkovou

využít našich specifických znalostí a zkušeností. Mezi

cenu za odebraný plyn, která výrazně zjednodušila

naše klienty patří mnoho malých, středních i velkých

a zpřehlednila vyúčtování této komodity. Dnes je tento

firem napříč mnoha obory, a to nejen v České republice.

způsob vyúčtování v podstatě průmyslovým standardem.

Oceňují nejen naši odpovídající cenovou politiku, ale

LUMIUS rovněž patřil k průkopníkům tzv. postupného

především to, co přidáváme navíc: radu, zkušenost

nákupu energií, mezi zákazníky dnes velmi oblíbeného

a péči.

způsobu fixace cen za energetické komodity.

Firmy, obce, veřejné instituce
Flexibilita

K našim klientům se řadí navíc i mnoho obcí a státních

Stavíme na dlouhodobých vztazích s klienty, jejichž

nebo veřejných institucí. Ty vysoce hodnotí nejen

základem je vzájemná důvěra. Nepoužíváme ceníky.

naše příznivé ceny, ale také specifické zkušenosti

Umíme reagovat pružně, podle potřeby odběratele

a poradenství.

mu

dokážeme

vytvořit

nabídku

přímo

na

míru.

Přinášíme úsporu nákladů a času, odborné poradenství

Reference

v energetické oblasti a komplexní péči – a to v případě

S

zájmu včetně předpisy žádané péče o jeho energetická

seznámíme.

zařízení – po celou dobu obchodní spolupráce.

elektřiny a plynu středním a velkým odběratelům. Svoje

Díky našemu 24hodinovému dispečinku dokážeme velmi

produkty a služby poskytujeme

efektivně řídit nákup energií. Nabízíme profesionální

a maloodběratelům.

konkrétními

referencemi

Primárně

se

Vás

na

požádání

zaměřujeme

na

rádi

dodávky

nově i domácnostem

Chceme Vám nabízet
úspory nejen finanční.
Chceme Vám šetřit také
čas a námahu. Víme, že
každé ušetřené kvantum
energie můžete využít
ve vlastní práci.

Lumius, spol. s r.o.
dodávky elektřiny a plynu
konečným zákazníkům na území
České republiky a další služby
spojené s provozováním
energetických zařízení

Lumius Holding,
spol. s r.o.
H - therma, a.s.
držitel licencí na výrobu a rozvod
tepelné energie a licence na výrobu
elektrické energie, provoz centrálního
zdroje tepla v Hrádku nad Nisou,
výroba elektřiny z kogeneračních
jednotek

Společnost Lumius, spol. s r.o., je držitelem licencí na obchod s elek-

(např. EEX, PXE, OTE, OKTE, EXAA, TFS, ICAP) a řadě bilaterálních

třinou a plynem. Vznikla dne 17. 4. 2002 jako ryze česká společnost

smluvních vztahů máme možnost velmi ﬂexibilně pracovat s naším

a tou zůstává dodnes. Díky majetkovému, obchodnímu a licenčnímu

nákupním portfoliem elektřiny i plynu.

propojení do dalších společností napříč evropskými trhy dnes vytváří

Od roku 2012 je skupina LUMIUS přetransformována na holdingovou

skupinu, která má významné aktivity i mimo český energetický trh.

strukturu, která zahrnuje tři společnosti: Lumius Holding, spol. s r.o.,

Díky aktivní účasti na většině významných obchodních míst Evropy

Lumius, spol. s r.o. a H - therma, a.s.

Tržby společnosti Lumius, spol. s r.o. (mld. Kč)
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Skupina LUMIUS
vykazuje stabilní
a konsolidované
hospodářské
výsledky.
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Vznik Lumius Slovakia, s. r. o.,

Zahájení prodeje

Rozšíření obchodního

Zahájení dodávek plynu

Lumius, spol. s r.o.,

rozšíření činnosti na území
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týmu v České republice

konečným zákazníkům

hlavní činnost velkoobchod

Slovenské republiky

konečným zákazníkům

i na Slovensku
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s elektrickou energií
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Zahájení dodávek plynu konečným

Akvizice společnosti

Akvizice společnosti

Lumius, spol. s r.o., obsadil

Zahájení prodeje

zákazníkům na Slovensku. Akvizice

MEDIATICON, s. r. o., (později

H - therma, a.s.

55. místo v anketě Czech Top 100

elektřiny a plynu

společnosti Českomoravská

Lumius Distribuce, spol. s r.o.).

Transformace skupiny

mezi nejvýznamnějšími firmami ČR

i pro maloodběratele

energetická, a.s.

Fúze společnosti Českomoravská

LUMIUS na holdingovou

energetická, a.s., do Lumius,

strukturu

spol. s r.o.

a domácnosti

Prodej elektřiny a plynu
Důvěra zákazníků a náš individuální přístup k jejich potřebám přináší kontinuální podíl
skupiny LUMIUS na trhu s elektřinou a plynem.

LUMIUS se primárně zaměřuje na dodávky elektrické energie zákazníkům připojeným

U plynu se LUMIUS soustřeďuje zejména na dodávky zákazníkům kategorie

z hladiny vysokého a velmi vysokého napětí, tedy z hladiny 1 kV a vyšší. Vzhledem

velkoodběr a středoodběr, tedy na zákazníky s minimální spotřebou 630 MWh plynu

k tomu, že tito zákazníci mají na dodávky elektřiny a s tím spojené služby rozdílné po-

za rok. Klademe důraz na řešení specifických potřeb našich odběratelů a definujeme

žadavky, nabízíme zcela individuální přístup a jsme připraveni hledat i nová neotřelá

pro ně optimální způsob nákupu jednotlivých komodit – různé varianty postupných

řešení, díky čemuž si LUMIUS rychle našel na trhu své pevné místo.

nákupů nebo fixní cenu.

Objemy dodávek společnosti Lumius, spol. s r.o. (GWh)
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Svět plný energie
Již od roku 2011 LUMIUS vydává oblíbený magazín Svět plný energie.
Inspirováni naším firemním sloganem přinášíme čtyřikrát ročně klientům
a partnerům články, rozhovory, aktuality a zajímavosti plné energie.
Inovace, technologie, pohledy do historie, analýzy pro budoucnost – to vše
najdete v tištěném vydání nebo na webu www.svetplnyenergie.cz.

Prvotřídní péče a služby
Našim klientům poskytujeme prvotřídní péči a služby.

vzájemné spolupráce a důvěry. Jinými slovy řečeno,

O každého klienta se dlouhodobě stará regionální ma-

přenášíme

nažer, který má kompletní přehled o jeho potřebách.

a spolehlivost z oblasti dodávek energií do správy

Našim klientům je dále k dispozici LUMIUS Zákaznické

a údržby energetických zařízení.

datové centrum, elektronický informační a datový sys-

LUMIUS

tém. Na telefonu jsou také naši specialisté připraveni

našim

poskytnout klientům relevantní informace nebo řešit

povinnosti vyplývající z Energetického zákona, kdy

jejich aktuální potřeby.

je zákazník povinen zajistit provoz, údržbu a opravy

naše

Centrum
zákazníkům

zkušenosti,

inovativní

energetických
zcela

služeb

vyřešit

přístup

umožňuje

jejich

zákonné

energetického zařízení tak, aby jeho stav odpovídal

LUMIUS zákaznické centrum

právním předpisům a technickým normám (Zákon

Naši klienti mají k dispozici moderní LUMIUS Zákaznické

458/2000 Sb. v platném znění, § 28, odst. 2, písmeno

datové

d). Na základě uzavřené smlouvy o provozování

centrum.

Tento

elektronický

systém

jim

prostřednictvím internetového prohlížeče poskytuje

elektrického

on-line přístup k údajům týkajícím se jednotlivých

odpovědnost na LUMIUS, který zajistí vše potřebné.

odběrných míst elektrické energie nebo zemního plynu.

Tento
jsou

zařízení

zákazník

přístup

zahrnuje

celou

součástí

písemné

dohody

přenese

škálu

činností,

tuto

jež

mezi

zákazníkem

o

provozování

LUMIUS poradenství

a poskytovatelem služeb.

Našim klientům umíme poskytnout komplexní služby

Nad

energetického poradenství na míru jejich požadavkům

elektrického

a potřebám.

energetických služeb i technické a montážní práce,

rámec

uzavřené
zařízení

smlouvy
nabízí

LUMIUS

Centrum

které zajistí odstranění zjištěných závad, případně řeší

LUMIUS centrum energetických služeb

další požadavky zákazníka (rekonstrukce, rozšíření

Péče o energetická zařízení pohodlně, jednoduše a bez

a podobně). Všechny nabízené služby pak mohou

starostí, to je LUMIUS Centrum energetických služeb.

zákazníci využít i jednotlivě (například termovizní

Nová divize společnosti Lumius přispívá k prohloubení

měření, měření spolehlivosti dodávky apod.).

Společnost LUMIUS
při své činnosti plně
uplatňuje systém řízení
dle požadavků norem
ISO 9001:2008
a ISO 14001:2004.

Kontakt
Lumius, spol. s r.o.

H - therma, a.s.

Horní 700, 739 25 Sviadnov

Stará 649, 463 34 Hrádek nad Nisou

T

+420 558 638 780

T

+420 558 638 780

F

+420 558 633 658

E

info@h-therma.cz

E

lumius@lumius.cz

IČ 259 43 057

IČ 259 11 945

Akciová společnost zapsána v obchodním

Společnost s ručením omezeným zapsána

rejstříku vedeném Krajským soudem

v obchodním rejstříku vedeném Krajským

v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1473

soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27060

Lumius Holding, spol. s r.o.
Horní 700, 739 25 Sviadnov
T

+420 558 638 780

F

+420 558 633 658

E

lumius@lumius.cz

IČ 294 41 960
Společnost s ručením omezeným zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 53465

