
Szanowni Państwo,  

W imieniu Zarządu ENERGOINSTAL S.A. przekazujemy Państwu Raport Roczny ENERGOINSTAL S.A za 
rok 2019, w którym przedstawiamy najważniejsze wydarzenia oraz osiągnięte wyniki finansowe.  

Tak, jak Państwo mogliście zaobserwować w relacjach inwestorskich, ENERGOINSTAL S.A. od  ponad 
dwóch lat prowadzi procesy optymalizacyjne  w zakresie organizacyjnym oraz funkcjonalnym  Spółki. 
Celem prowadzonych działań jest elastyczne dopasowanie struktury wewnętrznej Spółki  do 
bieżących wymagań i potrzeb rynku oraz zmian zachodzących w gospodarce.  

Równolegle z działaniami optymalizacyjnymi, prowadzone są procesy restrukturyzacyjne  w 
obszarach szeroko rozumianych  jako zasoby, które to z przyczyn rynkowych nie mogą być 
wykorzystywane przez Spółkę w stopniu optymalnym. Adekwatnie do prowadzonych działań 
następuje również relokacja uzasadnionych kosztów.  

Rezultatem prowadzonych działań jest przemodelowanie  układu grupy kapitałowej. Oznacza to , że 
wyspecjalizowane spółki córki – będące w 100% własnością ENERGOINSTAL S.A. – są 
ukierunkowywane na poszczególne przeanalizowane i sprawdzone segmenty rynku, a jednocześnie 
są zaangażowane we wspólną misję funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL S.A.   

ENERGOINSTAL S.A. stał się obecnie spółką nadzorczo-kontrolną, odpowiedzialną za wsparcie 
finansowe oraz zabezpieczanie zleceń spółek córek. W ramach powstałych struktur Grupy 
Kapitałowej prowadzi również księgowość oraz sprawy z obszarów HR tych spółek. ENERGOINSTAL 
S.A. udostępnia wypracowane przez lata funkcjonowania n rynkach krajowym i zagranicznych know-
how, systemy kontrolne i nadzorcze, w tym w szczególności wdrożone systemy bezpieczeństwa i 
zarządzania (np. ISO, SCC, ASME). Dzięki zdobytemu doświadczeniu - udziela wsparcia technicznego 
oraz referencji. Może również składać i wspierać merytorycznie i finansowo oferty przygotowane 
przez spółki, jak również pozyskiwać zlecenia dla podmiotów z Grupy Kapitałowej. 

Jedną ze spółek – córek, na które Zarząd ENERGOINSTAL S.A. postawił i wspierał w 2019 roku jest 

ENITEC Sp. Z o.o. Spółka ta  stała się  kontynuatorem fabrycznej (warsztatowej) działalności 
ENERGOINSTAL S.A. Zajmuje się obecnie produkcją i wytwarzaniem elementów stalowych oraz 
ciśnieniowych.  ENITEC przejął  wszystkie technologie laserowe wypracowane i uprzednio wdrożone 
w ENERGOINSTAL S.A. ENITEC Sp. z o.o. dysponuje kompletnym parkiem maszynowym  
ENERGOINSTAL S.A., posiada wszystkie wypracowane technologie oraz systemy jakościowe 
ENERGOINSTAL S.A. oraz przejął wyszkolony i wysoko wyspecjalizowany  personel fabryczny 
ENERGOINSTAL S.A. Dzięki temu stał się naturalnym sukcesorem dotychczasowych działań 
ENERGOINSTAL S.A. w zakresach produkcyjnym skoncentrowanym na rynki energetyczne nie tylko 
krajowe, ale przede wszystkim zagraniczne. 

Kolejnym podmiotem, stanowiącym jeden z głównych filarów funkcjonowania Grupy Kapitałowej jest 
ZEC ENERGOSERVICE Sp. Z o.o. Podmiot ten  stał się  kontynuatorem montażowej działalności 
ENERGOINSTAL S.A. ZEC zajmuje się głównie montażem, remontami oraz serwisem elementów i 
urządzeń ciśnieniowych. Spółka ta posiada technologie oraz systemy jakościowe ENERGOINSTAL S.A. 
Personel dotychczasowego wydziału montażu ENERGOINSTAL S.A. został przeniesiony do  
ZEC ENERGOSERVICE sp. z o.o. 

 

Idąc w ślady Spółki Matki, w 2019 roku ZEC ENERGOSERVICE  otworzył swój Oddział Niemiecki celem 
sprawniejszego zarządzania i rozliczania kontraktów realizowanych na rynku niemieckim.  
ZEC poszerzył także swój potencjał wykonawczy o obszar montaży kotłów energetycznych m. In. 



dzięki przejętej z ENERGOINSTAL S.A. kadrze inżynieryjno-technicznej z dużym doświadczeniem 
zawodowym. 

Przyszłość Grupy ENERGOINSTAL S.A. Zarząd wiąże przede wszystkim z dobrze znanym rynkiem 
energetycznym, szczególnie z obszarach związanych z wytwarzaniem kotłów energetycznych oraz 
produkcja i montażem elementów ciśnieniowych . 

Zarząd ENERGOINSTAL SA biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania rynkowe, prawne, a także 
możliwości organizacyjne i zaplecze finansowe , jak również wyciągając wnioski z dotychczasowych 
obszarów swojej aktywności rynkowej – nie przewiduje angażowania się bezpośrednio w procesy 
przetargowe związane z Generalnym Wykonawstwem procesów inwestycyjnych – jako Główny 
Realizator Inwestycji. Jednakże nie wyklucza możliwości współuczestniczenia w procesach 
inwestycyjnych na rynku krajowym – ale wyłącznie jako nominowany podwykonawca w zakresach 
wykonawstwa i montażu kotłów lub elementów ciśnieniowych. 

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu                                                              Wiceprezes Zarządu 

                             Michał Więcek                                                                  Jarosław Więcek 
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