Скъпи посетители на страницата на ЕЙ И ЕС България,

За мен е голямо удоволствие Ви приветствам с „Добре дошли!“ на сайта на
ЕЙ И ЕС България!
Като следва глобалната мисия на Корпорацията ЕЙ И ЕС да подобрява
качеството на живот, осигурявайки безопасни, надеждни и устойчиви енергийни
решения на всеки пазар, на които работи, ЕЙ И ЕС България e отговорен,
дългосрочен, надежден и иновативен инвеститор в България.
От стъпването си на българския пазар през 2006 г. ЕЙ И ЕС допринася за
развитието и модернизирането на енергийния сектор. Днес ЕЙ И ЕС България е
един от най-големите инвеститори в страната, с вложения на стойност близо 1.6
млрд. евро, и е една от водещите енергийни компании. В момента ЕЙ И ЕС
България притежава активи за производство на електроенергия от възобновяеми
източници и топлоелектрическа централа, с обща инсталирана мощност 846
мегавата. В община Каварна ЕЙ И ЕС оперира вятърната електроцентрала „Свети
Никола”, с мощност 156 мегавата. Компанията е собственик и на 690мегаватовата топлоелектрическа централа в община Гълъбово, позната като ЕЙ И
ЕС Гълъбово. Централата, която използва местни въглища, като по този начин
допринася за енергийната независимост на страната, отговаря на най-високите
изисквания за безопасност и опазване на околната среда и се смята за найефективната и чиста централа в България, работеща с изкопаеми горива. Към нея
работи и съвременно съоръжение за депониране на отпадъци, което се смята за
най-доброто в Югоизточна Европа. Не на последно място, ЕЙ И ЕС избра
столицата на България – София, за да създаде своя ЕМЕА център за споделени
услуги, който работи за всички компании на ЕЙ И ЕС в регион „Европа, Близък
изток и Африка“.
Гордеем се, и че допринасяме за социално-икономическото развитие на
България, не само чрез услугите, които предоставяме, но и с разнообразните си
програми за корпоративна социална отговорност и ангажимента към нашите
служители. Успехът и постиженията на компанията ни са възможни благодарение
на задълбоченото познаване на особеностите на местния пазар, екипните усилия
и високо компетентните и отдадени служители, които работят с желание и
гарантират отличните оперативни резултати при предоставянето на
електроенергия на нашите клиенти.

Отличия:

Приканвам Ви да отделите малко време и да разгледате нашия сайт. На
него ще намерите информация за портфейла и търговските ни дейности в
страната, за нашите служители и възможностите за работа при нас, както и за
постоянните ни усилия да подобряваме живота на хората в България чрез нашите
устойчиви социални инициативи. Ще се радваме да ни изпратите вашите
коментари и да така да осъществим реален диалог.
Бих искал да изкажа искрена благодарност на нашите партньори за
постоянната им подкрепа и сътрудничество, които ни позволяват да работим по
най-високите стандарти през последните 9 години.

С уважение,

Оливие Маркет,
Изпълнителен директор
ЕЙ И ЕС България

Отличия:

