
Profil firmy

-

ista jest jedną z wiodących firm w branży 

efektywności energetycznej. Dzięki naszym 

produktom i usługom pomagamy oszczędzać 

energię, redukować poziom emisji CO2 i tym 

samym zmniejszać koszty.

Dziś ista specjalizuje się w odczycie, rozlicza-

niu, wizualizacji i zarządzaniu energią, wodą 

oraz pozostałymi mediami w 25 krajach na 

całym świecie. Podczas gdy przedsiębiorstwa 

energetyczne zajmują się dostarczaniem energii 

i wody do budynków wielorodzinnych, ista, 

korzystając z nowoczesnej technologii radiowej, 

odczytuje jak całkowite zużycie rozkłada się na 

poszczególne lokale. Lokatorzy otrzymują 

indywidualne rozliczenia, a zarządcy nierucho-

mości – rachunki za całkowite zużycie w budyn-

ku.  Rezultat: każdy otrzymuje transparentne 

informacje o swoim zużyciu i płaci tylko za to, 

co sam zużyje. 

Bazą do tego są urządzenia do monitorowania 

i przetwarzania danych energetycznych. Są to 

radiowe podzielniki, wodomierze, ciepłomie-

rze a także odpowiednie systemy montażowe. 

Dzięki wykorzystaniu inteligentnej technologii 

radiowej, wszystkie dane o zużyciu są co miesiąc 

wizualizowane i udostępniane na portalu 

internetowym ista24.pl. Dzięki temu każdy 

może efektywnie kontrolować swoje zużycie 

i tym samym oszczędzać energię nie ponosząc 

wysokich nakładów finansowych.

ista może poszczycić się ponad 100–letnią 

historią, a dziś zarządza ponad 49 milionami 

urządzeń w ponad 12 milionach lokali na 

całym świecie.  
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ZARZĄD

Walter Schmidt (CEO) od 2004 
Christian Leu (CFO) od 2006 
Jochen Schein (COO) od 2010      

 

 

  

STRUKTURA AKCJONARIUSZY

Spółką matką Grupy ista jest ista Luksemburg GmbH S.à.r.l., z siedzibą 

z Luksemburgu. Właścicielami firmy są  CVC oraz Zarząd ista.
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HISTORIA

1902
Bracia Odin and Aksel Clorius 

zakładają w Danii firmę Cl.

1924
Clorius otrzymuje pierwszy patent 

na podzielnik kosztów ogrzewania.

1957
Joh. Schultz i Karl Völker zakładają 

w Mannheim (Niemcy) firmę ista.

1999
W wyniku fuzji Raab Karcher i Veba 

Immobilien powstaje Viterra AG, 

nowa nazwa Viterra Energy Services.

2003
CVC Capital Partners przejmuje 

Viterra Energy Services.

2005
Viterra Energy Services zmienia 

nazwę na ista.

2007
Charterhouse Capital Partners przejmuje 

większość udziałów w ista. CVC pozostaje 

mniejszościowym udziałowcem. 

2013
CVC zostaje większościowym udziałowcem.

NAGRODY

 2012 2013 2014

Sprzedaż 710.1 743.9 781.2

Jednostki rozliczeniowe 
(indywidualne + komercyjne)

  ok. 11 milionów ok. 12 milionów   ok. 12 milionów  

Pracownicy pełnoetatowi 
(na całym świecie, ekwiwalent 
pełnego czasu pracy)

   4,585 4,779 4,775

Kraje 25 26 24


