
 
 

 
 
 

Wrocław, 24 kwietnia 2009 roku 
 
 
 
Szanowni Akcjonariusze! 
 
 
W imieniu Zarządu KOGENERACJI S.A. oraz swoim własnym mam przyjemność przedstawić 
Państwu Raport Roczny naszej Spółki za rok 2008. Okres minionych dwunastu miesięcy był czasem 
bardzo efektywnej pracy, a zarazem kolejnym rokiem, w którym KOGENERACJA S.A. osiągnęła 
dobre wyniki finansowe. Spółka nasza wypracowała w ubiegłym roku wynik netto na poziomie 
47,6 miliona PLN. 
 
Drugi rok sprawowania przeze mnie funkcji Prezesa Zarządu KOGENERACJI S.A. był bardzo 
ciekawy. Zrealizowane zostały wszystkie najważniejsze cele zaplanowane w naszej Strategii na ten 
okres. W 2008 roku udało nam się przyłączyć nowych odbiorców ciepła, a dodatkowa moc 
zainstalowana we Wrocławiu i w Siechnicach - 37 MW termicznych - była znacznie większa, niż 
w roku poprzednim. Kolejnym ważnym faktem był istotny wzrost wolumenu współspalanej biomasy 
w dwóch blokach 100-megawatowych w EC Wrocław. W rezultacie znacząco wzrosła sprzedaż 
„zielonych” certyfikatów uzyskiwanych dzięki produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto, 
podobnie jak w roku 2007, udało nam się częściowo zrekompensować ubytek przychodów wynikający 
ze złych warunków atmosferycznych dzięki derywatowi pogodowemu. 
 
Osiągnięcie tak dobrych wyników finansowych było możliwe również dzięki EC „Zielona Góra S.A.”, 
w której rozwiązanie kontraktu długoterminowego korzystnie wpłynęło na płynność finansową tej 
spółki i możliwość wypłaty dywidendy dla jej akcjonariuszy.  
 
W obszarze technicznym, w EC Wrocław zakończyliśmy w 2008 roku modernizację aparatury 
kontrolno-pomiarowej i automatyki na blokach drugim i trzecim oraz drugi etap modernizacji kotła na 
bloku pierwszym wraz z modernizacją młynów oraz budową nowej instalacji przeznaczonej 
do współspalania biomasy. W tym samym czasie na bloku pierwszym zmodernizowana została turbina 
oraz urządzenia elektryczne i sterujące. Ostateczne zakończenie i odbiór wszystkich tych prac powinny 
nastąpić w II kwartale 2009 roku. 
 
Równocześnie z modernizacjami technicznymi zapoczątkowany został projekt rozwoju kompetencji 
pracowników, umożliwiający im dostosowanie się do nowych technologii i nowoczesnych narzędzi 
organizacyjnych. Zarząd KOGENERACJI S.A. postawił na styl zarządzania oparty na otwartości, 
zaangażowaniu liderów i wspieraniu ich inicjatywy. 
 
Od 2007 roku realizujemy bardzo ważny program poprawy bezpieczeństwa pracy naszych 
pracowników i podwykonawców. Dzięki licznym działaniom, między innymi takim jak: szkolenia 
BHP, promocja kultury bezpieczeństwa, współzawodnictwo „safety challenge”, konkursy wiedzy 
o BHP oraz wizytacje stanu bezpieczeństwa zakładu przez dyrektorów i kierowników, znacząco 
ograniczona została liczba wypadków przy pracy w naszej Spółce. 
 



 
 

 
 
Chcielibyśmy kontynuować przyjętą strategię w latach przyszłych, biorąc pod uwagę wszystkie zmiany 
rynkowe i prawne. Kluczowym punktem w naszym Planie Strategicznym, zaktualizowanym do roku 
2015, jest wzrost ilości spalanej biomasy, dzięki czemu będziemy w stanie poprawić rentowność 
KOGENERACJI S.A. i odpowiedzieć na wymagania środowiskowe.   
 
Chciałbym Państwa zapewnić, że Zarząd KOGENERACJI S.A. S.A. będzie dalej dokładał wszelkich 
starań, aby rozwój Spółki realizował się poprzez ciągłe podnoszenie jakości oferowanych rozwiązań, 
a osiągane wyniki satysfakcjonowały naszych Akcjonariuszy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z poważaniem, 
 
 
 
 
Denis Bretaudeau 
 Prezes Zarządu 

KOGENERACJI S.A. 
 
 


