
 
 

Wrocław, 26 kwietnia 2011 r. 

Szanowni Akcjonariusze! 

 

W imieniu Zarządu KOGENERACJI S.A. oraz własnym mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki finansowe Grupy 
Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za 2010 rok.  

Pomimo mniej korzystnych niż w roku ubiegłym warunków rynkowych, w jakich funkcjonowały Spółka Dominująca 
KOGENERACJA S.A. oraz Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A., mające główny wpływ na wynik skonsolidowany 
Grupy, udało się nam wypracować skonsolidowany wynik netto w wysokości blisko 140 mln zł. 

Do istotnych, niekorzystnych czynników mających wpływ na nasze spółki należały w szczególności rosnące ceny paliw 
oraz niższe niż planowano ceny energii elektrycznej. Jednakże dzięki wprowadzonej w obu firmach dyscyplinie kosztowej, 
zwiększonej sprzedaży ciepła sieciowego, postępującym procesom restrukturyzacji oraz wykorzystaniu preferencji 
prawnych i ekonomicznych dla energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji oraz ze źródeł odnawialnych, 
osiągnęliśmy zadawalające rezultaty. Warto nadmienić, iż w drugiej połowie 2010 roku KOGENERACJA S.A. zakończyła 
modernizację jednego z czterech kotłów w EC Czechnica, dostosowując kocioł węglowy do spalania 100% biomasy. 
Natomiast Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. rozpoczęła proces modernizacji części węglowej, polegający na budowie 
kotłów gazowo-olejowych w miejsce kotłów węglowych oraz modernizację i przebudowę systemu ciepłowniczego. Efekty 
wspomnianych inwestycji będą niewątpliwie widoczne w niedalekiej przyszłości. 

Kolejnymi ważnymi wydarzeniami w Grupie w 2010 roku były: połączenie Renevis Sp. z o.o. ze spółką od niej zależną 
Ekotrakt Sp. z o.o., połączenie KOGENERACJI S.A. z Zakładem Ciepłowniczym „Term-Hydral” Sp. z o.o., wyłączenie 
poza struktury KOGENERACJI S.A. funkcji wsparcia, tj. Zakupów i Logistyki, Inżynierii, Finansów i IT oraz podjęcie 
uchwały przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZEC Hurt Sp. z o.o. o otwarciu likwidacji i rozwiązaniu spółki. 

Wszystkie wyżej wspomniane działania były kontynuacją wewnętrznych restrukturyzacji i reorganizacji Grupy Kapitałowej 
KOGENERACJA S.A., których celem pozostaje optymalizacja biznesu. 

W tym samym duchu przebiegały zmiany w spółce PPO Siechnice Sp. z o.o., w przypadku której działania 
restrukturyzacyjne, zamknięcie nierentownej produkcji kwiatów i sadzonek oraz dodatkowo korzystna koniunktura 
na rynku warzyw pozwoliły spółce na osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego.  

Reasumując, jestem usatysfakcjonowany, iż rzetelna praca przynosi spodziewane efekty i przyczynia się do dalszego 
wzrostu wartości spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. Wierzę, że konsekwentna 
kontynuacja rozpoczętego w latach poprzednich procesu również i w 2011 roku zaowocuje dalszymi sukcesami w Grupie 
Kapitałowej KOGENERACJA S.A. 

 
 

Z poważaniem, 
 
 

Philippe Gagneux 
Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A. 


