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bította a Győ

ügyi év könyv

DROGÁZ  Kft.

vre  vonatko

ott; 

oni Erőmű K

2 évre vonat

ott. A Társasá
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atározott. A 

bította  a W

gyi év könyv

mint a VENT

re vonatkozó

atározott. A 

bította  a  VE

gyi év könyv

2013.  januá
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gyi  évének 

si joggal ügyv

ügyvezető ön

égi beszámol
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Ennek érdek

hetőségek 
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s a piaci foly
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a  értékesítet
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es  HUF/EUR

énzügyi soron

közi vezetősé

elt pénzügyi 

orban  meg

zítő jelleggel 

öldgáz  alap
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zélerőmű kap

művel  együt

ió  egy újabb
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őművek  ese

és  csökkenés

tó. Ezek a h

az  első  negy

közel 44%‐k

nyével,  és  a

zer  allokáci
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művek  is 

kra épülő 

ntartható 

  Csoport 

ökkenti  a 

égén  zárt 
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