
 
 

Wrocław, 23 kwietnia 2012 r. 

Szanowni Akcjonariusze! 

 

W imieniu Zarządu KOGENERACJI S.A. oraz własnym, niniejszym mam zaszczyt przedstawić Państwu wyniki finansowe 

Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2011.  

W 2011 roku udało się uzyskać skonsolidowany wynik netto w wysokości ponad 120 mln zł,  przy czym sama tylko Spółka 

Dominująca KOGENERACJA S.A. osiągnęła wyższy aniżeli w 2010 roku zysk netto w wysokości ponad 98 mln zł. 

Osiągnięte wyniki były przede wszystkim efektem zwiększenia produkcji energii zielonej oraz sprzedaży uprawnień 

do emisji CO2. W roku 2011 kontynuowano procesy restrukturyzacyjne. Przez cały rok Spółka prowadziła działania w celu 

dyscyplinowania kosztów stałych. Niestety, sprzedaż ciepła była na niższym poziomie niż w poprzednim roku, co było 

spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi w sezonie grzewczym, a co za tym idzie, również sprzedaż energii 

elektrycznej nie została osiągnięta na zakładanym poziomie.  

Jeśli chodzi o ważniejsze wydarzenia dla Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A., warto wspomnieć o tym, że Rada 

Nadzorcza KOGENERACJI S.A. pozytywnie zaopiniowała projekt dostosowania bloku BC-1 we Wrocławiu do spalania 

100% biomasy, co przyczyni się do dalszego zwiększenia ilości zielonej energii produkowanej w Spółce. Natomiast 

w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. kontynuowano realizację inwestycji związanej z budową kotłów gazowo-olejowych, 

które w przyszłości będą stanowić źródło szczytowe lub rezerwowe w przypadku postoju Bloku Gazowo-Parowego oraz 

przeprowadzono kolejne etapy projektu modernizacji sieci ciepłowniczej, co przyczyni się do ograniczenia strat ciepła.  

W minionym roku miały miejsce także inne istotne wydarzenia w Grupie Kapitałowej KOGENERACJI S.A. W maju 

2011 r. Spółka Dominująca skorzystała z przysługującego jej prawa pierwszeństwa i nabyła 49% udziałów w kapitale 

zakładowym spółki PPO Siechnice Sp. z o.o., a zważywszy, że posiadała wcześniej 51% udziałów, stała się tym samym 

właścicielem całościowego pakietu udziałów w kapitale PPO Siechnice Sp. z o.o. Również w maju 2011 r. dobiegł końca 

proces likwidacji spółki zależnej ZEC Hurt Sp. z o.o. w likwidacji. Spółka ta wcześniej świadczyła usługi logistyczne 

i magazynowe na rzecz KOGENERACJI S.A. 

Na zakończenie chciałbym podkreślić, iż będziemy nadal optymalizować organizację tak, by skupiać się na podstawowej 

działalności oraz by wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. mogły osiągać 

oczekiwaną rentowność przy poszanowaniu środowiska naturalnego. 

 

 

Z poważaniem 
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Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A. 


