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Szanowni Akcjonariusze 

 

Niniejszym przedstawiam Państwu Raport z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2013 roku. 

Na początku chciałbym podkreślić, że mimo trudnych uwarunkowań rynkowych, związanych m.in. z brakiem wsparcia 

OZE, niskimi cenami energii elektrycznej oraz brakiem żółtych i czerwonych certyfikatów, zakończyliśmy ubiegły rok 

osiągając zamierzone cele i wypracowując solidny wynik finansowy. 
 

Ważnym dla Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. wydarzeniem w 2013 roku, była zmiana w akcjonariacie Spółki 

Dominującej dotycząca nowego podmiotu – EDF Polska S.A., który powstał w wyniku połączenia spółek Grupy EDF 

w Polsce i przejął akcje posiadane dotychczas przez EDF Kraków S.A., stanowiące 17,74% całkowitej liczby akcji 

w kapitale zakładowym KOGENERACJI S.A. 
 

W zakresie aktywów produkcyjnych i ich modernizacji Spółka Dominująca rozpoczęła niezbędne inwestycje ekologiczne – 

budowę instalacji odsiarczania i odazotowania spalin na łączną kwotę ponad 300 mln złotych. Przedsięwzięcia te zapewnią 

Spółce po 2015 roku możliwość produkcji w EC Wrocław zgodnie z przyjętymi normami emisyjnymi. 

Elektrociepłownia Zielona Góra S.A., dla której rok 2013 oznaczał pełną produkcję w oparciu o paliwa ekologiczne 

(w 2012 r. oddano do użytkowania kotły olejowo-gazowe) teraz kompleksowo rozbudowuje i modernizuje miejski system 

grzewczy w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości dostaw ciepła. Spółka Renevis Inżynieria Środowiska, którą od zeszłego 

roku kieruje Zarząd w nowym składzie, od lipca 2013 roku przejęła obszar odpopielania wydzielony z KOGENERACJI S.A. 
 

Warto dodać, że zarówno KOGENERACJA S.A. jak i Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. znalazły się wśród 

przedsiębiorstw, których projekty zostały przyjęte w przetargu ogłoszonym przez Urząd Regulacji Energetyki 

na przedsięwzięcia podnoszące efektywność energetyczną i dające oszczędność energii. KOGENERACJA S.A. 

przygotowała ofertę modernizacji sieci ciepłowniczej, a Elektrociepłownia Zielona Góra – projekt budowy przyłączy 

ciepłowniczych i węzłów cieplnych, mających zastąpić cztery lokalne źródła ciepła opalane gazem. 
 

W spółkach Grupy Kapitałowej kontynuowano działania zmierzające do doskonalenia systemu bezpieczeństwa. 

KOGENERACJA S.A. zakończyła rok 2013 bez wypadku pracownika Spółki, a Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 

w dniu 31 października 2013 r. obchodziła jubileusz 900 dni bez wypadku przy pracy. 
 

Działania prowadzone w 2013 roku były potwierdzeniem tego, że Spółki naszej Grupy dążą do podnoszenia standardów 

CSR. W minionym roku KOGENERACJA S.A. i EC Zielona Góra S.A. zostały sygnatariuszami Karty Różnorodności, 

zobowiązując się m.in. do skutecznego zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Spółki kontynuowały działania 

związane z odpowiedzialnością społeczną biznesu, między innymi poprzez ułatwienie dostępu do energii i programy 

wsparcia dla niezamożnych klientów zarówno na rynku wrocławskim, jak i zielonogórskim. EC Zielona Góra zdobyła 

miano „Lubuskiej Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw”, a KOGENERACJA S.A. utrzymuje pozycję 

w prestiżowym gronie Respect Index. 
 

Szanowni Państwo 

Zachęcam do lektury niniejszego Raportu Skonsolidowanego i zapewniam, że będziemy kontynuować działania 

zmierzające do dalszego rozwoju i uzyskania dobrych wyników finansowych Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

Wojciech Heydel 

Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A. 


