
 

 

Wrocław, 6 marca 2017 r. 

 

Szanowni Akcjonariusze! 

 

Niniejszym mam przyjemność przedstawić Państwu skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. 

za rok 2016. 

 

Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. zakończyła rok 2016 bardzo dobrymi wynikami. Zysk na działalności operacyjnej 

wyniósł blisko 205 mln złotych i był wyższy o 36 mln złotych w stosunku do roku poprzedniego, a skonsolidowany zysk netto 

przekroczył 158 mln złotych, co oznacza wzrost o ponad 31 mln złotych w porównaniu do roku 2015. Zgodnie z przyjętą 

Polityką Dywidendy KOGENERACJI S.A. Zarząd Spółki Dominującej będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia, 

by część zysku przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom. 

Osiągnięty sukces finansowy jest efektem szeregu konsekwentnie prowadzonych działań, zarówno w KOGENERACJI S.A. 

jako Spółce Dominującej, jak i w EC „Zielona Góra” S.A. jako Spółce zależnej. Do najważniejszych z nich należały: 

realizowane projekty proefektywnościowe, redukcja potrzeb własnych w procesie produkcji, dobrze funkcjonująca polityka 

remontowa, utrzymywanie wysokiej dyspozycyjności urządzeń oraz przestrzeganie dyscypliny kosztowej. 
 

Rok 2016 w Spółce Dominującej był pierwszym rokiem operacyjnej pracy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w zakładzie 

we Wrocławiu. Dzięki ich efektywnej pracy znacząco zredukowane zostały emisje tlenków siarki i tlenków azotu, co ma pozytywny 

wpływ na  jakość powietrza w mieście i regionie. Kolejnym przykładem działań prośrodowiskowych w 2016 roku była współpraca 

KOGENERACJI S.A., władz Wrocławia oraz firmy Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. w realizacji projektów wymiany 

pieców węglowych na ekologiczne ogrzewanie z sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA.  

Z innych ważnych działań prowadzonych w Spółce Dominującej w omawianym roku wymienić należy kontynuację projektu 

„Ready for the Future” (budowanie wieloobszarowych kompetencji pracowników połączone z automatyzacją procesów 

produkcyjnych) oraz prowadzoną działalność prospołeczną i charytatywną - wspieranie organizacji pożytku publicznego, osób 

niepełnosprawnych, pomoc odbiorcom ciepła wrażliwym społecznie, co zostało nagrodzone przyznaniem KOGENERACJI S.A. 

już po raz siódmy z rzędu Respect Index – wyróżnienia dla spółek odpowiedzialnych społecznie. 
 

Najważniejszym wydarzeniem w EC „Zielona Góra” S.A. w 2016 roku była niewątpliwie realizacja kompleksowego, 

największego od 12 lat remontu bloku gazowo-parowego, dzięki czemu będzie on sprawnie funkcjonował przez wiele 

kolejnych lat. Był to także rok zmian w dyrekcjach i organach spółki. W lipcu 2016 r. powołano nowego Dyrektora 

Generalnego, a od sierpnia nowego Dyrektora Handlu i Rozwoju Spółki. Zmienił się również skład Rady Nadzorczej 

EC „Zielona Góra” S.A., a w związku z upływem kadencji Zarządu, powołano nowy Zarząd. Warto dodać, że rok 2016 był 

rokiem jubileuszowym dla Elektrociepłowni Zielona Góra, która obchodziła 25-lecie swojego istnienia. 
 

W całej Grupie Kapitałowej priorytetem pozostaje bezpieczeństwo pracy. W obu Spółkach rozwijana jest kultura 

bezpieczeństwa oraz budowana świadomość pracowników, którzy aktywnie uczestniczą w eliminowaniu zagrożeń i tworzeniu 

bezpiecznej atmosfery pracy. W 2016 roku w Grupie przeprowadzony został audyt kultury bezpieczeństwa DuPont, w którym 

KOGENERACJA S.A. i Elektrociepłownia Zielona Góra uzyskały oceny odpowiednio 3,9 oraz 4,1 w pięciostopniowej skali. 

To bardzo dobre wyniki. Warto także wspomnieć o wyróżnieniu EC „Zielona Góra” S.A. przez Oddział Lubuski 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i Gazetę Lubuską tytułem Pracodawcy tworzącego bezpieczne 

i przyjazne pracownikowi miejsca pracy. 
 

Gorąco zachęcam Państwa do lektury skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2016, w którym znajdą Państwo wiele 

szczegółowych informacji na temat  Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. 
 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 
 

Wojciech Heydel 

Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A. 


