
 

 

Wrocław, 14 marca 2016 r. 

 

Szanowni Akcjonariusze! 

 

Niniejszym przedstawiam Państwu skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2015. 

 

W 2015 roku Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. odniosła znaczny sukces wypracowując wynik finansowy netto 

w wysokości ponad 126 milionów złotych, czyli 2,5-krotnie wyższy niż w roku poprzednim.  

Osiągnięcie to jest rezultatem przede wszystkim konsekwentnie prowadzonych działań proefektywnościowych, zarówno 

w KOGENERACJI S.A. jako Spółce Dominującej, jak i w EC „Zielona Góra” S.A. jako spółce zależnej. W efekcie 

zwiększono sprawność procesów produkcyjnych, spadła awaryjność urządzeń i zmniejszyły się jednostkowe koszty zmienne. 

Do uzyskania dobrego wyniku finansowego przyczyniły się również wdrożone programy oszczędnościowe w obszarze 

kosztów stałych, a także wzrost cen energii elektrycznej w roku 2015 w porównaniu do roku poprzedniego. 

Doskonałe wyniki finansowe obu spółek Grupy Kapitałowej oraz ukończenie inwestycji środowiskowych w KOGENERACJI S.A. 

umożliwiły Zarządowi Spółki Dominującej zawnioskowanie do Walnego Zgromadzenia, aby część zysku przeznaczyć 

na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom, zgodnie z przyjętą Polityką Dywidendy KOGENERACJI S.A. 

 

Z ważniejszych wydarzeń roku 2015 w Spółce Dominującej należy wymienić przede wszystkim: zakończenie inwestycji 

środowiskowych, tj. budowa i uruchomienie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w zakładzie we Wrocławiu, 

kontynuację projektu Ready for the Future (którego celem jest budowanie wieloobszarowych kompetencji pracowników 

połączone z automatyzacją procesów produkcyjnych), a także podpisanie przez Władze Miasta Wrocławia, KOGENERACJĘ S.A. 

oraz Fortum trójstronnego „Porozumienia w sprawie Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”, które jest ważnym 

kamieniem milowym na drodze do ograniczania niskiej emisji we Wrocławiu. 

 

Z kolei w spółce zależnej warto wspomnieć o zakończeniu w 2015 roku 4-letniego projektu inwestycyjnego „Modernizacja 

i przebudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze”, który umożliwił unowocześnienie ponad 12 kilometrów magistrali 

ciepłowniczej, a także o zaangażowaniu EC „Zielona Góra” S.A. w projekty innowacyjne, takie jak np. uruchomienie 

adsorpcyjnych agregatów chłodniczych zasilanych ciepłem sieciowym do wytwarzania wody lodowej do układów klimatyzacji 

w Centrum Przyrodniczym oraz w Planetarium w Zielonej Górze.  

W roku 2015 w spółce zależnej miały też miejsce zmiany organizacyjne - wdrożono nową strukturę organizacyjną oraz 

powołano nowego Dyrektora Generalnego spółki – Członka Zarządu.  

 

W całej Grupie Kapitałowej bezpieczeństwo pracy pozostaje jednym z głównych priorytetów. Wdrożone polityki 

bezpieczeństwa umożliwiają nie tylko utrzymanie wysokiego poziomu standardów bezpieczeństwa, ale również ciągłe ich 

ulepszanie oraz minimalizację ryzyka.  

 

Innym ważnym obszarem w Grupie Kapitałowej jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Obie spółki prowadziły działalność 

charytatywną, wspierały organizacje pożytku publicznego, osoby niepełnosprawne oraz odbiorców ciepła wrażliwych 

społecznie. To ważny element dobrych relacji z lokalnymi społecznościami. 

 

Niniejszy wstęp miał na celu przybliżenie Państwu najważniejszych wydarzeń w Grupie Kapitałowej KOGENERACJA S.A. 

w 2015 roku. Na kolejnych stronach Raportu znajdą Państwo bardziej szczegółowe informacje. Gorąco zatem zapraszam 

do lektury skonsolidowanego Raportu Rocznego. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

Wojciech Heydel 

Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A. 


