
 
Wrocław, 26 kwietnia 2010 r. 

 

Szanowni Akcjonariusze! 

Z prawdziwą satysfakcją przedstawiam Państwu wyniki finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za 2009 rok. 
Skonsolidowany wynik netto Grupy to ponad 167 milionów zł, a jednostkowy wynik KOGENERACJI S.A. przekroczył 
103 miliony zł. Warto podkreślić, że to najlepsze wyniki w naszej historii.  
Tak dobre rezultaty uzyskane zostały dzięki pełnemu wykorzystaniu wszelkich możliwości, które pojawiły się w sektorze 
energetyki, w tym relatywnie wysokich cen energii elektrycznej, a także dzięki maksymalizacji sprzedaży certyfikatów 
(„zielonych” i „czerwonych” w KOGENERACJI S.A. oraz „żółtych” w EC „Zielona Góra” S.A.), jaki i polityce 
rygorystycznego ograniczania kosztów stałych i zmiennych w spółkach Grupy. 
 
Sukces ten jest również efektem kilku ostatnich lat naszej pracy w KOGENERACJI S.A., kiedy to, myśląc o przyszłości, 
rozpoczęliśmy analizy różnorakich projektów zmierzających do zwiększenia ilości biomasy spalanej w miejsce węgla. 
W rezultacie udział biomasy współspalanej w Spółce Dominującej ciągle rośnie, co pozwala na pozyskanie i sprzedaż 
znacznie większych ilości „zielonych” certyfikatów niż poprzednio oraz zaoszczędzenie uprawnień do emisji CO2. Wpływ 
tych działań przekłada się wyraźnie na dobre wyniki Grupy. 
 
Rok 2009 minął pod znakiem wewnętrznych restrukturyzacji i reorganizacji Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A., 
których celem była optymalizacja biznesu. Zgodnie z naszymi zamierzeniami, 1 kwietnia 2009 roku dokonała się fuzja 
spółek Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. i Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Koncentracja produkcji 
i dystrybucji ciepła w jednym podmiocie pozwoliła na optymalizację działań w celu rozwoju lokalnego rynku ciepła. Dobre 
wyniki w pozyskiwaniu nowych odbiorców ciepła przez EC „Zielona Góra” S.A. w 2009 roku potwierdzają trafność 
podjętej decyzji. 
Kolejnym krokiem była sprzedaż przez KOGENERACJĘ S.A. udziałów w firmie ZEC Service Sp. z o.o. Ponieważ 
podstawowym przedmiotem działalności tej spółki jest świadczenie usług remontowych, co nie wpisuje się bezpośrednio 
w przedmiot działalności Spółki Dominującej, zdecydowaliśmy się przerwać więzi kapitałowe między 
KOGENERACJĄ S.A. a ZEC Service Sp. z o.o., zachowując przy tym nadal dobre relacje biznesowe. 
W 2009 roku jedna ze spółek zależnych, VKN Sp. z o.o., przy okazji innych zmian związanych z dokapitalizowaniem, zmieniła 
również swą nazwę na Renevis Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. Nowa nazwa lepiej koresponduje z ambicjami spółki, która 
oprócz świadczenia usług waloryzacji popiołów, staje się coraz bardziej zaangażowana w logistykę biomasową. W 2009 roku 
Renevis zainwestował ponad 26 milionów zł w zakup instalacji do podawania biomasy w Elektrociepłowni we Wrocławiu. 
 
Dodatkowo w 2009 roku Renevis Sp. z o.o. przejął 100% udziałów w innym podmiocie – Ekotrakt Sp. z o.o., 
wytwarzającym doskonałej jakości materiały na potrzeby budownictwa na bazie ubocznych produktów spalania 
z KOGENERACJI S.A. Tym samym Renevis dywersyfikuje swoją działalność. Z kolei w PPO „Siechnice” Sp. z o.o. 
w połowie 2009 roku powołany został nowy Prezes Zarządu, który obarczony został trudnym zadaniem przeprowadzenia 
zmian restrukturyzacyjnych w spółce i uzdrowienia jej sytuacji finansowej. Pod koniec 2009 roku do Grupy Kapitałowej 
KOGENERACJA S.A. dołączyła jeszcze jedna spółka - Zakład Ciepłowniczy TERM-HYDRAL Sp. z o.o. Zakup 100% 
udziałów w tym podmiocie podyktowany był chęcią poszerzenia rynku i wzmocnienia pozycji naszej Spółki w tym rejonie 
Wrocławia. 
 
Jako Prezes Zarządu Spółki Dominującej głęboko wierzę, że wszystkie powyższe działania wzmocniły pozycję Grupy 
Kapitałowej KOGENERACJA S.A. i stworzyły solidną bazę do osiągania dobrych wyników na poziomie skonsolidowanym 
również w przyszłości. 

Z poważaniem, 
 
 

Denis Bretaudeau 
Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A. 


