
 
 

Wrocław, 26 kwietnia 2010 r. 

 

Szanowni Akcjonariusze! 

Czuję się zaszczycony, iż mogę przedstawić Państwu wyniki KOGENERACJI S.A. za 2009 rok, z których jesteśmy bardzo 
dumni, a także omówić wewnętrzne i zewnętrzne czynniki mające wpływ na osiągnięty przez nas sukces. 

W roku 2009 KOGENERACJA S.A. uzyskała wynik netto w wysokości ponad 103 miliony zł. Jest to najlepszy wynik 
w historii naszej Spółki i, co najważniejsze, wypracowany został on głównie na działalności operacyjnej. Oznacza to, 
iż konsekwentna, wieloletnia strategia maksymalizacji przychodów i optymalizacji kosztów przynosi efekty. Dodatkowo 
dobre wyniki finansowe osiągnięte zostały z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne, gdyż Spółka nasza wypełnia 
wszelkie normy w tym zakresie, ponosząc przy tym istotne nakłady. 
 
Coraz bardziej wymagające przepisy środowiskowe oraz kolejne zmiany Prawa Energetycznego zmuszają nas 
do znajdowania rozwiązań pozwalających na obniżenie poziomu emisji. Dlatego też dokonujemy tak wielu inwestycji 
w naszych zakładach produkcyjnych. W roku 2009, w Elektrociepłowni Wrocław zakończyliśmy gruntowną modernizację 
bloku BC-1, dostosowując kocioł do współspalania prawie 50% biomasy energetycznie. W Elektrociepłowni Czechnica, 
we wrześniu 2009 roku, rozpoczęliśmy przebudowę kotła K-2 na potrzeby spalania 100% biomasy. Zakończenie prac 
planowane jest w połowie bieżącego roku. 
Dzięki wszystkim tym inwestycjom stajemy się liderem w obszarze współspalania biomasy i wdrażania działań 
prewencyjnych związanych z zapobieganiem ryzykom wynikającym ze współspalania biomasy z węglem 
niskozasiarczonym. 
 
Niezależnie od zmian technicznych, w tym samym czasie kontynuowaliśmy realizację projektu rozwoju kompetencji naszej 
załogi, intensyfikując szkolenia w najbardziej istotnych obszarach. Dla KOGENERACJI S.A. bardzo ważni są jej 
pracownicy, zaangażowani we wdrażanie nowych pomysłów. To fundament rozwoju naszej Spółki oraz gwarancja naszej 
przyszłości.  
Uruchomiliśmy również projekt mający na celu zmianę mentalności pracowników, tzw. „Housekeeping”. Podejście 
to powinno pomóc w polepszeniu i utrzymaniu warunków bezpiecznej pracy oraz dobrego stanu technicznego wszystkich 
urządzeń i budynków.  

Konsekwentnie wdrażane są także zmiany struktury organizacyjnej w KOGENERACJI S.A., wszystko po to, 
by zoptymalizować organizację Spółki na miarę XXI wieku i skupić się na naszej podstawowej działalności, jaką jest 
produkcja energii elektrycznej i ciepła. 

Idziemy zatem naprzód z nadzieją i głęboką pasją. Nadal poszukujemy nowych dróg i innowacji, by wyprzedzać potrzeby 
dnia jutrzejszego oraz utrzymać stabilizację i zaufanie zarówno naszych Klientów, jak i Akcjonariuszy. 
 
Na zakończenie chciałbym wszystkim serdecznie podziękować - Akcjonariuszom, Pracownikom, Klientom oraz Członkom 
Zarządu i Dyrektorom- za wsparcie w realizacji postawionych celów. 

 
Z poważaniem, 

 
 
 

Denis Bretaudeau 
Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A. 


