


Tradea to firma działająca na rynku 
energii elektrycznej. 

Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej UNIMOT 
i specjalizuje się w trzech obszarach: 

hurtowym handlu energią elektryczną 
sprzedaży energii elektrycznej 
do odbiorców końcowych
dostarczaniu kompleksowych 
rozwiązań energetycznych.

Działalność w zakresie hurtowego handlu energią 
elektryczną prowadzimy głównie 
za pośrednictwem platform giełdowych
i brokerskich. 

Mamy bogate doświadczenie we współpracy  
z wytwórcami energii z OZE (w szczególności  
z farmami fotowoltaicznymi)  oraz z kogeneracji, 
o mocach zainstalowanych 1-15 MWe. Łącznie od 
wszystkich wytwórców nabywamy ponad 200 tys. 
MWh energii elektrycznej rocznie.

NOWY MODEL WSPARCIA DLA INSTALACJI OZE OD 500 kWe 

Całkowity przychód instalacji OZE, o mocy zainstalowanej 500 kWe i więcej za wytworzoną energię 
odnawialną, jest sumą przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku i „ujemnego salda”, 
wypłacanego przez Zarządcę Rozliczeń.

Aby instalacja OZE otrzymała przychód wynikający z uzyskanej na aukcji ceny musi podpisać umowę 
sprzedaży energii z podmiotem zainteresowanym kupnem tej energii i co miesiąc wnioskować  
o pokrycie „ujemnego salda” do Zarządcy Rozliczeń S.A.    
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Tradea oferuje kompleksową obsługę instalacji OZE, na którą składają się: 
 odkup energii elektrycznej wytworzonej i dostarczonej do sieci dystrybucyjnej
 bilansowanie handlowe instalacji OZE
 sprzedaż energii elektrycznej na pokrycie potrzeb własnych instalacji OZE
 obsługa administracyjna w pozyskaniu i rozliczeniu ujemnego salda z Zarządcą Rozliczeń.

W ramach obsługi administracyjnej instalacji OZE zapewniamy:
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wytwórcy do Zarządcy Rozliczeń 
sporządzenie i przekazywanie comiesięcznych wniosków o pokrycie „ujemnego salda” 
do Zarządcy Rozliczeń
koordynację prawidłowego rozliczenia „ujemnego salda” (ewentualne korekty, uzupełnienia, 
kontakt z Zarządcą Rozliczeń).



DLACZEGO MY
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W odróżnieniu od działań konkurencji  
nasza oferta charakteryzuje się 

dużą elastycznością. 

Zaoferujemy efektywne zarządzanie 
sprzedażą wyprodukowanej energii na 
rynkach giełdowych i OTC. Dzięki temu 

właściciel instalacji OZE uzyska cenę 
zbliżoną lub lepszą od ceny aukcyjnej.

Zaproponujemy najbardziej optymalny 
model sprzedaży energii elektrycznej, 

bilansowania handlowego 
i zaopatrzenia instalacji OZE  

w energię elektryczną na potrzeby własne. 

W przypadku wykorzystania części lub 
całości energii elektrycznej, wytworzonej 

w instalacji OZE na potrzeby własne 
innych obiektów należących do Inwestora, 

opracujemy i wdrożymy 
indywidualne algorytmy rozliczeń.

W celu omówienia 
szczegółów oferty 
zachęcamy do kontaktu 


