Tiskové prohlášení k aktuální situaci na Ukrajině:

MND garantuje plynulost dodávek zemního plynu všem svým
zákazníkům
Praha, 5. března 2014 – Díky vlastní těžbě zemního plynu a podzemním
zásobníkům plynu na území České republiky MND garantuje zcela standardní a
plynulé dodávky zemního plynu všem svým zákazníkům.
Společnost MND, člen investiční skupiny KKCG, na základě množících se dotazů,
ubezpečuje veškeré své zákazníky, že současná krize na Ukrajině nemá a nebude
mít jakýkoli dopad na plynulost, stabilitu a garanci dodávek zemního plynu MND.
Moravské naftové doly jsou jedinou společností, která plyn pro domácnosti
nedováží ze zahraničí, ale těží přímo na území České republiky a zároveň disponuje
vlastními zásobami zemního plynu ve velkokapacitních podzemních zásobnících
plynu.
Ludvík Baleka, CEO MND Prodej, k situaci říká: „Chceme ujistit a naprosto
ubezpečit všechny naše zákazníky, že se nemusejí obávat jakýchkoli výpadků nebo
omezení dodávek plynu. Plyn, na rozdíl od většiny dodavatelů, nedovážíme, ale
přímo v České republice těžíme a zároveň skladujeme. Nejsme tudíž odkázáni na
jiné zprostředkovatele ani se nás nedotknou případné výpadky dodávek plynu
z Ruska kvůli ukrajinské krizi.“ A dodává: „Naopak v případě problémů jsme
připraveni pomoci i dalším subjektům, které by o to požádaly.“
Moravské naftové doly mají s těžbou ropy a plynu již stoletou zkušenost, aktuální
těžba a vlastní zásoby plynu v podzemních zásobnících by vystačily pokrýt roční
spotřebu více než 350 tisíc domácností.
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O skupině MND
Skupina MND je největší českou společností zaměřující se na aktivity spojené s průzkumem a těžbou
ropy a zemního plynu, vrtnou a servisní činností a také na skladování a obchodování se zemním
plynem. Kromě České republiky působí v dalších regionech Evropy, Středního a Blízkého východu a v
zemích bývalého Sovětského svazu. Těžbu provádí na těžebních licencích v České republice, Gruzii a
v Pákistánu. Je držitelem průzkumných licencí v České republice, Německu a Gruzii. V České
republice nabízí plyn pod značkou MND Plyn z první ruky. Více na www.plynzprvniruky.cz a
www.mnd.eu.

