
 

 
 

I N F O R M A C E  P R O  T I S K   

Evropský kongres ThomasLloyd Cleantech zdůrazňuje svůj význam jako 

přední kongres o infrastruktuře obnovitelných zdrojů v Asii 

Curych, 14. ledna 2014. Na Evropském kongresu ThomasLloyd Cleantech, který se koná 24. ledna 

2014 ve Frankfurtu nad Mohanem, se sejdou prominentní představitelé světa obchodu, politiky 

a technologií, aby diskutovali o významu, výsledcích a budoucnosti udržitelných investic 

do infrastruktur v energetickém sektoru na národní, regionální a celosvětové úrovni. 

Skupina ThomasLloyd – jedna z předních společností zabývajících se správou majetku a 

financováním projektů infrastruktur obnovitelných zdrojů energie v Asii – zavedla během několika 

let Evropský kongres ThomasLloyd CleanTech jako platformu pro budování mostů mezi evropskými 

investory a technologickými společnostmi na jedné straně a developery projektů, komunitami a 

samosprávami v Asii na straně druhé. Na letošní čtvrtý ročník kongresu pozvala společnost 

ThomasLloyd institucionální investory, poskytovatele finančních služeb, manažery bank a správce 

majetků, volené zástupce, asociace, organizace a představitele národních a mezinárodních médií; 

letos bude kongres spoluhostit Filipínská republika jako partnerský stát a bude se konat pod 

názvem „Seznamte se s Asií. Seznamte se s budoucností obnovitelných zdrojů energie.“ 

Kromě bývalého prezidenta Spojených států Billa Clintona, který bude přednášet formou živého 

satelitního vstupu, promluví na kongresu i další prominentní mezinárodní hosté. Patří mezi ně 

profesor Dr. Justin Yifu Lin, bývalý hlavní ekonom a viceprezident Světové banky, Loren Legarda, 

senátorka Filipínské republiky, Edgardo J. Angara, 16. prezident senátu Filipínské republiky, 

a profesor Peter Guthrie, celosvětový odborník na rozvoj udržitelných infrastruktur a profesor na 

University of Cambridge ve Velké Británii. Její Excelence Maria Cleofe R. Natividad, velvyslankyně 

Filipínské republiky v Německu, účastníky kongresu přivítá v roli hostujícího řečníka. 

Tento rok se poprvé bude souběžně s kongresem konat výstavní veletrh společnosti ThomasLloyd, 

aby návštěvníci měli příležitost dovědět se více o destinacích investic, technologiích, projektech 

a partnerech v oboru infrastruktur obnovitelných zdrojů v Asii. 

Uspořádáním letošního kongresu má skupina ThomasLloyd v úmyslu zdůraznit svou přední úlohu 

v sektoru infrastruktur obnovitelných zdrojů v Asii a nabízí několika tisícům hostů – ať již přímým 

návštěvníkům kongresu, tak celosvětovému publiku, které se této události může zúčastnit díky 

živému videopřenosu, který bude streamován přes Internet – příležitost zažít výměnu zkušeností 

na špičkové úrovni a rozhovory mezi uznávanými odborníky. 

„Prostřednictvím kongresu ThomasLloyd CleanTech nastavujeme standardy pro celá související 

odvětví a rádi bychom podtrhli hloubku našeho závazku propagovat a posouvat aktivní spolupráci 

mezi ekonomikou a ekologií,“ vysvětluje T.U. Michael Sieg, předseda a CEO skupiny ThomasLloyd. 

Pan Sieg dodává: „Obzvláště v asijskotichomořském regionu budou zásady udržitelného rozvoje 

energetických zdrojů nejen hrát rozhodující roli pro současné a budoucí generace, ale rovněž 



 

 
 

vytvoří základ pro budoucí růst v tomto regionu a stanou se zásadním faktorem při formování 

‚Asijského století‘.“ 

Podrobnější informace o jednotlivých řečnících, vystavovatelích a programu kongresu je možné 

získat na průběžně aktualizovaných internetových stránkách kongresu na adrese 

http://www.cleantech-congress-europe.com. 
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Über ThomasLloyd:  

 

O společnosti ThomasLloyd:  

ThomasLloyd je přední celosvětová skupina působící v oblasti investičního bankovnictví a řízení 

investic zaměřená výhradně na sektor obnovitelných zdrojů energií v Asii. Portfolio služeb 

společnosti zahrnuje vytváření kapitálových hodnot, řízení a analýzy a korporátní finanční zdroje pro 

soukromé i veřejné společnosti, jakož i financování a řízení projektů pro developerské společnosti, 

investiční konzultace, služby spojené se správou majetku a fondů pro soukromé zákazníky i 

institucionální investory. Centrála společnosti je v Curychu. ThomasLloyd zaměstnává 125 

pracovníků ve 13 zemích v Severní Americe, Evropě a Asii a spravuje jmění v hodnotě 2,7 miliardy 

USD. Další informace je možné získat na adrese: www.thomas-lloyd.com 
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