
Poznań, 25 kwietnia 2019 roku 

Szanowni Państwo,       

Drodzy Akcjonariusze 

 

Mam przyjemność przedstawić Państwu po raz szósty sprawozdanie podsumowujące działalność gospodarczą 

Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok obrotowy 2018 r. 

Spółka może uznać miniony rok za udany pod względem budowania wartości Grupy Kapitałowej, w której 

występuje jako podmiot dominujący, prowadzący działalność kapitałową i nadzór właścicielski nad spółkami 

zależnymi. W ramach nadzoru właścicielskiego skupiamy się głównie na działalności inwestycyjnej w spółkach 

Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Dokładamy starań aby inwestycje wewnątrz Grupy, jak 

rozwój nowych projektów, generowały nową, wyższą jakość oraz wartość Spółki. 

Model biznesowy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. dąży w kierunku rozwoju Spółki Holdingowej posiadającej  

portfel firm nie tylko z sektora energetycznego, korzystających z usług finansowych, wiedzy i wsparcia Spółki 

Energo-Utech S.A. Stale pracujemy nad formułowaniem strategii rozwoju grupy i realizacją założonych celów. 

Aktywnie szukamy partnerów, wspólnie z którymi możemy przeprowadzić nowe projekty inwestycyjne.  

W listopadzie 2018  r. świętowaliśmy 20-to lecie istnienia Spółki na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów 

Wartościowych. 

W 2018 roku odbyły się kolejne spotkania z inwestorami. Dzięki takim spotkaniom możemy na bieżąco 

informować o aktualnej sytuacji w Grupie, odpowiadać na pytania inwestorów. 

Chciałbym podziękować inwestorom za pokładane w nas zaufanie. 

Znaczącym sukcesem roku 2018, a zarazem ważnym krokiem w rozwoju Grupy Kapitałowej, było pomyślne 

zakończenie ostatniej części inwestycji pozwalających na funkcjonowanie Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. w 

długiej perspektywie czasowej. Grupa wybudowała i sfinansowała inwestycję na poziomie ponad 130 mln zł 

dostosowującą elektrociepłownię do wymogów ochrony środowiska. 

Na przełomie 2017 i 2018 roku odbyło się badanie due diligence Spółki zależnej Elektrociepłownia BEDZIN Sp. 

z o.o. Po przeprowadzonym badaniu zainteresowani inwestorzy złożyli oferty zakupu Spółki. Do ostatecznych 

negocjacji został zaproszony jeden inwestor. Jednakże, w związku z ogromnymi zmianami cen hurtowych 

energii elektrycznej i cen uprawnień do emisji CO2 oraz bardzo trudnymi do oszacowania prognozami tych 

parametrów w ciągu najbliższych 10-ciu lat, w lipcu 2018 poinformowaliśmy o zakończeniu dalszych negocjacji. 

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. nie mógł podjąć decyzji o zbyciu w 

2018 r. istotnego aktywa – Spółki Elektrociepłownia Sp. z o.o. 

Rok 2018, biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe i znaczące zmiany, był dla spółek Grupy Kapitałowej 

Elektrownia Będzin S.A. mimo wszystko korzystny. Osiągniecia miały miejsce, dzięki efektywnej współpracy i 

zaangażowaniu Zarządów Spółek Grupy, wsparciu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A., a także 

wytężonej pracy wszystkich pracowników Grupy oraz firm współpracujących. Za ten nieoceniony wkład w 

rozwój Grupy Kapitałowej wszystkim serdecznie dziękuję. 

Z wyrazami szacunku, 

Krzysztof Kwiatkowski    
Prezes Zarządu 
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. 


