
 
 

 
 
 

Wrocław, 8 maja 2008 roku 
 
 
 
 
Szanowni Akcjonariusze! 
 
  
 
 
Już po raz drugi mam zaszczyt zaprezentować Państwu Raport Skonsolidowany Grupy Kapitałowej 
KOGENERACJA S.A. W dokumencie tym przedstawiona jest działalność naszej Grupy Kapitałowej 
w roku 2007. 
 
Rok 2007 był dla nas niewątpliwie kolejnym rokiem sukcesów. Osiągnęliśmy nasz podstawowy cel, 
jakim było zwiększenie wartości rynkowej Grupy Kapitałowej oraz zakończyliśmy niezwykle istotną 
sprawę dotyczącą naszej spółki zależnej – EC „Zielona Góra” S.A. Mam tu na myśli rozwiązanie 
Kontraktu Długoterminowego. Umowa rozwiązująca Kontrakt podpisana została po długotrwałym 
procesie negocjacji z PSE S.A. i za aprobatą banków. Ze względu na polityczne naciski ze strony 
Komisji Europejskiej w zasadzie nie było alternatywy dla takiej decyzji. Jednak chciałbym mocno 
podkreślić, że zapewnione zostały stabilne warunki finansowe dla EC „Zielona Góra” S.A. 
w przyszłości.  
Równocześnie trzeci rok pracy Bloku Gazowo-Parowego ponownie potwierdził zasadność jego 
budowy. EC „Zielona Góra” S.A. po raz kolejny wypłaciła wysoką dywidendę swoim akcjonariuszom. 
Było to możliwe dzięki osiągnięciu bardzo dobrych wyników finansowo-ekonomicznych przez tę 
spółkę.  
Po połączeniu Dalkii Zielona Góra Sp. z o.o. z MZEC Zielona Góra Sp. z o.o. i stworzeniu w ten 
sposób w roku 2006 Zielonogórskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. wspólnie z Miastem Zielona Góra 
(jako naszym partnerem) przyjęliśmy nowy, strategiczny plan rozwoju tej spółki na następne trzy lata. 
Pierwszym efektem realizacji tego planu była rozbudowa systemu sieci cieplnej w Zielonej Górze 
i pozyskanie nowych odbiorców ciepła w tym mieście.  
 
Spółki Grupy Kapitałowej działają w różnych branżach, ale warto jest podkreślić, że ich strategie 
odzwierciedlają strategię Spółki Dominującej: 
 
- VKN Polska Sp. z o.o. – działa w obszarze inżynierii środowiska, dostaw biomasy i wykorzystania 
odpadów paleniskowych z KOGENERACJI S.A. Ważnym jest odnotowanie, że w wyniku odkupienia 
udziałów stała się naszą spółką-córką w 100% i jest to zgodne z naszym planem rozwojowym 
dotyczącym biomasy.  
 
- PPO Siechnice Sp. z o.o. – oddała do użytku dodatkowe 6 ha nowoczesnych szklarni, powiększając 
w ten sposób ilość ciepła, które pobiera z KOGENERACJI S.A. 
 
- ZEC SERVICE Sp. z o.o. – świadczy usługi remontowe, konserwacji i obsługi inwestycyjnej oraz 
utrzymania ruchu dla różnych klientów. 



 
 

Jednym z priorytetowych celów dla tych spółek jest utrzymanie pozycji liderów w Grupie Kapitałowej 
w wyżej wymienionych obszarach. Kontynuowane są działania zmierzające do poprawy wskaźników 
produktywności urządzeń i optymalizacji wykorzystania zasobów.  
Wysiłki te w dużym stopniu wspomagane są przez fakt, że inwestorem strategicznym 
w KOGENERACJI S.A., a zatem pośrednio również w Grupie Kapitałowej KOGENERACJA S.A. jest 
koncern EDF. Dzięki temu możliwym jest wykorzystanie wielu efektów synergii i odnoszenie w ten 
sposób sukcesów w zmaganiach z krajową i zagraniczną konkurencją. Spółki z naszej Grupy 
Kapitałowej doskonale sobie z tym radzą i dlatego możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem. 
 
Podsumowując – nasza dobra i konsekwentna praca przynosi spodziewane rezultaty, przyczyniając się 
do dalszego wzrostu wartości całej Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A.  
 
Dziękuję Wam, Szanowni Akcjonariusze, za zaufanie, jakim nas obdarzacie. 
 

                   
 

 
 
 
 
Denis Bretaudeau 

 
 
 

 Prezes Zarządu,  
  KOGENERACJI S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


