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Sme európskou divíziou SUMEC Corporation (www.sumec.com), 
kľúčového člena Čínskej národnej priemyslovej korporácie SINOMACH.
Celosvetovo obsadzujeme 286. priečku v "5oo Top Fortune" a s takmer 
110 000 zamestnancami disponujeme jedinečným zázemím, ktoré je tu  
i pre Váš projekt.

Naším hlavným zameraním je realizácia projektov výstavby elektrární, 
predovšetkým v starých banských dielach.

GEOTERMÁLNE        PREPŮŠŤACIE VODNÉ
 ELEKTRÁRNE             ELEKTRÁRNE

www.sumecgeopower.com

Ponúkame Vám spoluprácu pri využití územia Vašich dobývacích 
priestorov a CHLÚ a to ako aktívnych, tak na ložiskách vo fáze zatvore-
nia aj rekultivácie. Elektrárne inštalujeme v  priestoroch vyťažených, 
viazaných alebo odpísaných zásob tak, aby prevádzka elektrárne 
neovplyvňovala prípadnú pokračujúcu ťažobnú činnosť.

Do úvahy pripadá široká paleta možností spolupráce, ktorá záleží len 
na Vašom rozhodnutí:

Odkúpenie Vášho pozemku pre vybudovanie a prevádzku elektrárne 

Prenajatie Vášho pozemku pre vybudovanie a prevádzku elektrárne   

Príprava a realizácia výstavby elektrárne pre Vás

Prepojenie viacerých investorov za účelom realizácie projektu  

Finančná pomoc pri výstavbe elektrárne

Neváhajte nás kontaktovať pre odbornú konzultáciu a upresnenie ponuky v 
závislosti na parametroch lokality.

Môžete kontaktovať aj niektorého z našich odborných autorizovaných 
partnerov, ktorých nájdete v sekcii kontaktu na www.sumecgeopower.com

SUMEC GEOPOWER AG.

Špičkové technológie
Medzinárodní odborníci 
Globálne pôsobenie
4 dekády skúseností
Celosvetové referencie
Finančná stabilita a zázemie 
a oveľa viacej...
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