
 

 

Wrocław, 12 marca 2015 r. 

 

 

 

Szanowni Akcjonariusze! 

 

 

Jest mi bardzo miło, że mogę zwrócić się do Państwa, aby w formie tego krótkiego wstępu zachęcić do lektury Raportu 

Rocznego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za 2014 rok. 

Znajdą w nim Państwo opis najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w ubiegłym roku. W raporcie zaprezentowane 

zostały także najistotniejsze informacje i dane liczbowe z podziałem na obszary działalności. 

 

Rok 2014 nie był łatwy dla naszej Spółki ze względu na niekorzystne uwarunkowania rynkowe (spadek cen energii 

elektrycznej o ponad 20% w porównaniu do roku poprzedniego) oraz niesprzyjającą pogodę (relatywnie ciepła zima). 

KOGENERACJA S.A. włożyła wiele wysiłku, aby spróbować zrekompensować te negatywne czynniki. Trzeba jednak 

podkreślić, że lepszy niż w roku poprzednim jednostkowy wynik netto osiągnięty został nie w obszarze operacyjnym, 

lecz głównie dzięki dywidendzie otrzymanej ze spółki zależnej – Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. 

  

Omawiając wydarzenia 2014 roku, nie sposób nie wspomnieć o realizacji inwestycji budowy instalacji odsiarczania 

i odazotowania spalin. Te kluczowe przedsięwzięcia umożliwią KOGENERACJI S.A. kontynuację działalności w latach 

przyszłych przy zachowaniu standardów emisyjnych i spowodują, że wrocławianie będą mogli odetchnąć czystszym 

powietrzem. 

Warto podkreślić, że powyższe inwestycje, a także inne prace na terenie Spółki były realizowane przy zachowaniu 

najwyższych standardów bezpieczeństwa. Działania te zostały docenione przez Państwową Inspekcję Pracy, która przyznała 

KOGENERACJI S.A. wyróżnienie w konkursie „Buduj bezpiecznie” - za zaangażowanie i utrzymanie najwyższych standardów BHP. 

 

W 2014 r. Spółka kontynuowała realizację zmian organizacyjnych zmierzających do optymalizacji działalności biznesowej 

a także mających na celu zwiększenie integracji z Grupą EDF w Polsce. Przykładami takich działań były: wydzielenie obszaru 

nawęglania do EDF Ekoserwis Sp. z o.o., a także projekt przekształceń w Dyrekcji Technicznej, związany z budowaniem 

nowych kompetencji załogi. 

 

Podobnie jak w latach poprzednich, również i w 2014 roku Spółka realizowała działania w ramach społecznej 

odpowiedzialności biznesu. Warto tu wspomnieć m.in. o sponsorowaniu Międzynarodowego Turnieju Tenisa na Wózkach 

„WROCŁAW CUP 2014”, udziale w akcji „Fabryka Świętego Mikołaja”, czy zaangażowaniu w projekt realizowany 

we współpracy z Urzędem Miasta „Wrocław dla wszystkich 2014”. Efektem działań w oparciu o najwyższe standardy CSR 

jest obecność KOGENERACJI S.A. w gronie firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które 

weszły po raz kolejny w skład portfela Respect Index. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

Wojciech Heydel 

Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A. 


