[obchodní partneři ČEPRO, a.s.]

V Praze dne 11. 9. 2018
Věc: Oznámení mimořádné události na skladě Loukov

Vážení obchodní přátelé,
dovolte nám touto cestou Vám oznámit, že ve skladu společnosti ČEPRO, a.s., v Loukově došlo
dne 10. 9. 2018 k mimořádné a nepředvídatelné události spočívající v požáru výdejního
zařízení. Důsledkem mimořádné události je celkové omezení provozu skladu Loukov.
V současné době probíhá vyšetřování veškerých okolností této mimořádné události.
S ohledem na již nyní dostupné informace společnost ČEPRO, a.s. nastalou situaci, tj. vznik
shora uvedené události, považuje za nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou
nezávisle na vůli společnosti ČEPRO, a.s, tedy za zásah vyšší moci, se všemi s tím spojenými
důsledky. Touto cestou Vás tedy současně informujeme o vzniku a trvání události vyšší moci na
straně společnosti ČEPRO, a.s. Vznik a trvání výše uvedené události vyšší moci na straně
společnosti ČEPRO, a.s. znemožňuje společnosti ČEPRO, a.s. v plném rozsahu řádně plnit své
závazky vyplývající ze s Vámi uzavřených smluvních vztahů.
V návaznosti na vznik mimořádné události jsou společností ČEPRO, a.s. přijata následující
opatření:
 Výdej do autocisteren je ve skladu Loukov do odvolání zastaven, nouzový výdej zboží
bude probíhat na skladech Sedlnice, Klobouky, Střelice a Šlapanov.
 Příplatek za odběr zboží ve skladu Sedlnice je dočasně zrušen.
Podrobné informace ohledně zavedených opatření jsou Vám k dispozici na dispečinku ČEPRO,
tel. 739 583 772, e-mail.: Dispecink.Praha@ceproas.cz.
O termínu obnovení výdeje do autocisteren ve skladu Loukov budete informováni na webových
stránkách www.ceproas.cz nebo prostřednictvím našich obchodních zástupců.
Za vzniklou situaci a případné komplikace se omlouváme. V současné době pracujeme na co
nejrychlejším obnovení provozu v rozsahu, jaký nám situace a stav výdejního zařízení umožní.

S pozdravem

Mgr. Jan Duspěva,
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ČEPRO, a.s.
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