Wrocław, 6 marca 2017 r.

Szanowni Akcjonariusze!
Z dużą przyjemnością przekazuję Państwu Raport Roczny Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A. za 2016 rok i serdecznie zachęcam do jego lektury.
Rok 2016 był dla Spółki kolejnym udanym rokiem, w którym wypracowane zostały bardzo dobre wyniki. Zysk
na działalności operacyjnej wyniósł blisko 85 mln złotych i był o 30 mln złotych wyższy w porównaniu do roku
poprzedniego, a jednostkowy zysk netto przekroczył 149 mln złotych, co oznacza wzrost o ponad 7 mln złotych
w stosunku do roku 2015. Zgodnie z przyjętą Polityką Dywidendy KOGENERACJI S.A. Zarząd Spółki będzie
wnioskował do Walnego Zgromadzenia, aby część wypracowanego zysku netto wypłacić w postaci dywidendy
dla Akcjonariuszy.
Tak dobre wyniki finansowe są rezultatem prowadzonej od lat optymalizacji procesu produkcji, wdrażanych
działań proefektywnościowych, utrzymywania wysokiej dyspozycyjności urządzeń, dobrze funkcjonującej polityki
remontowej, skutecznego nadzoru nad gospodarką paliwową, przestrzegania dyscypliny kosztowej oraz
realizowanych w Spółce programów oszczędnościowych.
Ważną sferą aktywności KOGENERACJI S.A. w 2016 roku były działania na rzecz rozwoju lokalnego rynku
ciepła – kontynuowany był proces przyłączania nowych klientów, rozwijana oferta usług energetycznych
i serwisowych. Realizacja nowych przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej dobrze wpisuje się w działania
prośrodowiskowe.
W ramach współpracy z władzami Wrocławia oraz z dystrybutorem ciepła – firmą Fortum Power and Heat
Polska Sp. z o.o., KOGENERACJA S.A. uczestniczy w programie KAWKA wspierając mieszkańców miasta
w realizacji projektów wymiany pieców węglowych na ekologiczne ogrzewanie z sieci ciepłowniczej. Pozytywny
wpływ na poprawę jakości powietrza we Wrocławiu miało także rozpoczęcie w 2016 roku eksploatacji instalacji
odsiarczania i odazotowania spalin, które aż pięciokrotnie zredukowały emisje tlenków siarki i trzykrotnie tlenków
azotu.
Niezmiennie priorytetowym obszarem w KOGENERACJI S.A. pozostawało bezpieczeństwo i budowanie kultury
bezpiecznej pracy. Szeroko promowane były działania na rzecz wzrostu świadomości i odpowiedzialności
pracowników w tym zakresie. Warto wspomnieć o zrealizowanym w 2016 roku przez firmę DuPont audycie
kultury bezpieczeństwa w KOGENERACJI S.A., w którym Spółka uzyskała wynik 3,9 w pięciostopniowej skali,
co jest bardzo dobrym rezultatem.
Zgodnie z założeniami realizowanego już od kilku lat projektu Ready for the Future, KOGENERACJA S.A.
kontynuowała w 2016 roku rozwój i szkolenie załogi w ramach budowania i uzupełniania kluczowych kompetencji
oraz promowania tzw. wielozawodowości.
Jako Spółka odpowiedzialna społecznie, KOGENERACJA S.A. realizowała liczne działania prospołeczne
i charytatywne, jak np. pomoc odbiorcom ciepła znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, wsparcie
i współpraca z organizacjami pożytku publicznego i fundacjami, pomoc zdolnym studentom z ubogich rodzin,
pomoc niepełnosprawnym. Aktywność ta doceniona została przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie –
KOGENERACJA S.A. już po raz siódmy z rzędu dołączyła do prestiżowego grona Spółek wyróżnionych Respect
Index.

Na początku 2016 roku Grupa EDF, jako główny akcjonariusz Spółki, ogłosiła w ramach swojej międzynarodowej
strategii „CAP 2030” przegląd aktywów strategicznych w Polsce, włączając w to również swoje akcje
w KOGENERACJI S.A.
Proces kontynuowany był przez cały rok. W październiku EDF poinformował o rozpoczęciu wyłącznych
negocjacji tylko z jednym potencjalnym nabywcą aktywów ciepłowniczych. Warunkiem transakcji było uzyskanie
odpowiednich zgód na podział aktywów EDF, w tym zgody właściwego ministra ze względu na fakt umieszczenia
EDF Polska na liście krajowych podmiotów strategicznych.
W grudniu 2016 roku Minister Energii odmówił zgody na podział, co spowodowało zakończenie negocjacji EDF
z potencjalnym nabywcą zagranicznym i podjęcie negocjacji z konsorcjum podmiotów polskich. Proces
dezinwestycji aktywów EDF w Polsce, w tym akcji KOGENERACJI S.A., będzie prowadzony dalej w roku 2017.
Zarząd KOGENERACJI S.A. pragnie zapewnić, iż będzie kontynuował działania zmierzające do dalszego wzrostu
wartości Spółki oraz utrzymania wysokiej rentowności. Będzie również dążył do odnowienia mocy zainstalowanej
w zakładzie EC Czechnica, co jest jednym z kluczowych elementów strategii długoterminowej.
Jeszcze raz zachęcam Państwa do lektury Raportu Rocznego KOGENERACJI S.A. za rok 2016, w którym znajdą
Państwo wiele szczegółowych informacji o Spółce.
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