
 
 

 
 
 

Wrocław, 24 kwietnia 2009 roku 
 
 
 
 
Szanowni Akcjonariusze! 
 
  
 
Rok 2008 był niewątpliwie kolejnym rokiem sukcesów Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A., 
czego dowody znajdziecie Państwo w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym naszej Grupy, który mam 
zaszczyt Państwu zaprezentować.  
 
Po pierwsze, efekty pracy Bloku Gazowo-Parowego w EC „Zielona Góra” S.A. po rozwiązaniu 
z dniem 1 kwietnia 2008 r. kontraktu długoterminowego ponownie potwierdziły zasadność jego 
budowy. Elektrociepłownia po raz kolejny wypłaciła wysoką dywidendę swoim akcjonariuszom. 
Było to możliwe dzięki osiągnięciu przez tę spółkę bardzo dobrych wyników finansowo-
ekonomicznych.  
 
Po drugie, podjęta została decyzja dotyczącą połączenia dwóch naszych spółek zależnych 
funkcjonujących w mieście Zielona Góra: EC „Zielona Góra” S.A. (produkującej ciepło i energię 
elektryczną) oraz Zielonogórskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (zajmującej się dystrybucją ciepła). 
Fuzja ta stała się faktem na początku II kwartału 2009 roku. Jej efektem będzie wyższa jakość obsługi 
i lepsze pakiety ofert dla odbiorców ciepła w Zielonej Górze. 
 
Trzecim faktem, który warto podkreślić, jest dobra sytuacja finansowo-ekonomiczna w pozostałych 
spółkach Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. Mam tu na myśli następujące fakty: 
 

 VKN Polska Sp. z o.o., podmiot działający w obszarze inżynierii środowiska, dostaw biomasy 
oraz wykorzystania odpadów paleniskowych z KOGENERACJI S.A., rozpoczął realizację 
planu rozwoju w zakresie biomasy;  

 
 Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej „Siechnice” Sp. z o.o., pomimo trudności rynkowych 

i słabego wyniku operacyjnego, osiągnęło pod koniec ubiegłego roku pozytywny wynik 
finansowy dzięki uzyskanemu od Skarbu Państwa odszkodowaniu za straty popowodziowe. 
W przedsiębiorstwie wdrożono również pewne zmiany w zarządzaniu, celem pilnego 
wzmocnienia pozycji spółki na rynku; 

 
 ZEC SERVICE Sp. z o.o., spółka świadcząca usługi remontowe, konserwacyjne, obsługi 

inwestycyjnej oraz utrzymania ruchu, znacząco zwiększyła swoje wyniki finansowe 
w porównaniu z rokiem 2007. 

 
W każdej z wymienionych wyżej spółek udało się utrzymać silną pozycję na rynku, a także 
wypracować satysfakcjonujące wyniki finansowe. Razem osiągnęliśmy nasz najważniejszy cel, jakim 
było zwiększenie wartości rynkowej Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. 



 
 

 
 
Wszystkie dotychczasowe podjęte działania stanowią jednocześnie stabilny i trwały fundament dla 
dalszej ekspansji naszej Grupy. 
 
Jestem osobiście głęboko przekonany, że kontynuacja przyjętej przez nas strategii jest doskonałą 
gwarancją pomyślnego rozwoju naszej Grupy Kapitałowej w przyszłości. Jednocześnie zapewniam 
Państwa, że Zarząd KOGENERACJI S.A. będzie nadal pracował nad dalszym wzrostem rentowności 
Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A., aby  sprostać zaufaniu, jakim nas Państwo obdarzyli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z poważaniem, 
 
 
 
 
Denis Bretaudeau 
 Prezes Zarządu 

KOGENERACJI S.A. 
 


