
  

 
 

Wrocław, 23 kwietnia 2012 r. 

Szanowni Akcjonariusze! 

 

W imieniu Zarządu KOGENERACJI S.A. oraz własnym mam przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny Spółki 

za rok 2011, jak i wymienić najważniejsze wydarzenia, z którymi Spółka musiała się zmierzyć w ubiegłym roku, aby 

sprostać oczekiwaniom Akcjonariuszy oraz osiągnąć dobry wynik finansowy. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń dla naszej Spółki w minionym roku było pozytywne zaopiniowanie przez Radę 

Nadzorczą projektu zwiększenia produkcji zielonej energii w Elektrociepłowni Wrocław od 2013 r. poprzez dostosowanie 

bloku BC-1 do spalania 100% biomasy. Spowoduje to zwiększenie ilości zielonej energii produkowanej w Spółce o około 

50%. Dodatkowo rozpoczęto wstępne analizy możliwości zastąpienia węgla biomasą w jednym z dwóch pozostałych 

dużych bloków ciepłowniczych w zakładzie we Wrocławiu. 

Istotną dla KOGENERACJI S.A. sprawą była również kontynuacja procesu integracji funkcji wsparcia – Zasobów 

Ludzkich, Audytu i Kontroli Wewnętrznej oraz Badań i Rozwoju w ramach struktury Centrum Usług Wspólnych w EDF 

Polska CUW Sp. z o.o. W bieżącym roku proces restrukturyzacji pozostałych funkcji wsparcia będzie nadal realizowany, 

co przełoży się również na wewnętrzną reorganizację w Spółce. Wszystko to ma na celu skoncentrowanie się 

na działalności biznesowej, korzystanie w jeszcze większym stopniu z synergii i optymalizację kosztów. 

W roku 2011 zaszły też zmiany w aktywach Spółki. KOGENERACJA S.A. dokupiła pozostałe 49% udziałów spółki 

zależnej - PPO Siechnice Sp. z o.o., wskutek czego stała się jedynym jej udziałowcem. Zakończył się również proces 

likwidacji innej spółki zależnej - ZEC Hurt Sp. z o.o. w likwidacji, po której cały majątek przejęła KOGENERACJA S.A. 

Spółka kontynuowała także proces doskonalenia Systemu Bezpieczeństwa Pracy poprzez realizację planu działań 

po zewnętrznym audycie systemu zarządzania bezpieczeństwem, przeprowadzonym jeszcze w poprzednim roku. 

Bezpieczeństwo pozostaje bardzo ważną kwestią dla Spółki, co staje się coraz bardziej widoczne w postawie jej 

pracowników. 

Jako podmiot odpowiedzialny społecznie, KOGENERACJA S.A. dba o dobrą atmosferę społeczną wśród załogi, prowadzi 

również działania na rzecz społeczności lokalnych. 

Chciałbym Państwa zapewnić, iż Zarząd KOGENERACJI S.A. będzie w dalszym ciągu dążyć do rozwoju Spółki, realizując 

postawione cele i czyniąc wszystko, aby osiągać oczekiwaną przez Akcjonariuszy rentowność.  

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

Philippe Gagneux 

Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A. 


