
 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 

ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław,  tel. (+48) 71 32-38-111,  fax (+48) 71 32-93-521 
Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000001010 
Kapitał zakładowy: 74 500 000 zł, Kapitał wpłacony: 74 500 000 zł, NIP: 896-000-00-32, REGON: 931020068 

email: kogeneracja@kogeneracja.com.pl  
http://www.kogeneracja.com.pl 

 

         Wrocław, 15 kwietnia 2013 r. 

Szanowni Akcjonariusze! 

Niniejszym przedstawiamy Państwu Raport Roczny KOGENERACJI S.A. za 2012 rok. Znajdziecie w nim Państwo istotne 

wydarzenia dla Spółki oraz informacje na temat działań prowadzonych w celu uzyskania jak najbardziej korzystnego 

wyniku finansowego. Trzeba podkreślić, że miniony rok charakteryzował się trudnymi uwarunkowaniami rynkowymi. 

Należy tu wymienić spadek cen zielonych certyfikatów, czy brak nowych uregulowań prawnych w sektorze energetycznym 

związanych np. z czerwonymi i żółtymi certyfikatami. 

Jednym z ważniejszych wydarzeń dotyczących zmian w akcjonariacie KOGENERACJI S.A. w minionym roku było 

nabycie przez EDF International S.A.S. 100 % udziałów w EnBW Investement III B.V. posiadającej 15,59 % akcji 

w KOGENERACJI S.A., wskutek czego EDF International S.A.S. stał się posiadaczem ponad 50 % akcji w Spółce. 

Jeśli chodzi o zmiany w aktywach Spółki, z końcem lutego nastąpiła finalizacja sprzedaży akcji Towarowej Giełdy Energii S.A. 

poprzez przeniesienie własności akcji z KOGENERACJI S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Innym istotnym wydarzeniem było podpisanie umowy na sprzedaż 100 % udziałów  spółki PPO Siechnice Sp. z o.o. spółce 

Citronex I Sp. z o.o. w celu uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej. 

Wśród ważnych dla Spółki wydarzeń z punktu widzenia technologii wytwarzania i modernizacji urządzeń wytwórczych, było 

podpisanie pod koniec roku z konsorcjum Rafako S.A. i PBG S.A. umowy na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie 

w Elektrociepłowni Wrocław instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno-gipsowej. Inwestycja 

ta związana jest z koniecznością spełnienia wymogów norm emisyjnych. Zapewni ona możliwość kontynuacji działalności 

biznesowej zgodnie z normami, które mają zacząć obowiązywać od 2016 roku, a co za tym idzie, zapewni bezpieczeństwo dostaw 

ciepła dla Wrocławia. 

Tak jak dotychczas, Spółka prowadziła działania na rzecz dalszej poprawy w obszarze BHP i promujące bezpieczeństwo 

pracy. Działania te przyniosły efekt w postaci znacznego zmniejszenia ilości wypadków przy pracy. Polepszenie warunków BHP 

potwierdził audyt bezpieczeństwa przeprowadzony przez firmę DuPont w czerwcu 2012 r., zakończony wynikiem 2,9 

w pięciopunktowej skali DuPont (poprzedni wynik w 2010 r. wynosił 1,7 pkt). 

Jak co roku, Spółka angażowała się także w szeroko rozumiane działania społeczne. Nadal wspierała odbiorców wrażliwych 

społecznie. Uczestniczyła jako sponsor w wydarzeniach sportowych, takich jak Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego 

na Wózkach Wrocław Cup. Wspierała wydarzenia kulturalne. Prowadziła projekty edukacyjne, czy na rzecz ochrony 

środowiska. Przy tej okazji warto wspomnieć, że w styczniu 2012 r. Giełda Papierów Wartościowych, w czwartej edycji 

Respect Index przyznała KOGENERACJI S.A. miano spółki odpowiedzialnej społecznie, a w lipcu tegoż roku, w piątej 

edycji, Spółka ponownie została ujęta w Respect Index.  

Zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się z informacjami opublikowanymi w Raporcie i zapewniam w imieniu 

Zarządu Spółki i swoim własnym, że KOGENERACJA S.A. będzie kontynuować działania zmierzające do uzyskania 

dobrych wyników ekonomicznych przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego oraz kierując się na co dzień 

zasadami społecznej odpowiedzialności w prowadzeniu biznesu. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Wojciech Heydel 

Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A. 


