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Komunikat prasowy

Sukces Polenergii w wiatrowej aukcji

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana
grupa energetyczna wygrała aukcję dla dużych nowych elektrowni wiatrowych na
lądzie. Trzy projekty Grupy otrzymają 15-letnie wsparcie co oznacza, że Spółka ma
szansę zwiększyć moc zainstalowaną w energetyce wiatrowej z obecnych 250 MW do
436 MW, a więc o ponad 74 proc.
Największym projektem o mocy 121 MW, który uzyskał wsparcie w ramach systemu aukcyjnego jest
Farma Wiatrowa Dębsk. Stanowi on blisko połowę obecnie zainstalowanych mocy lądowych farm
wiatrowych Polenergii. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Żuromin i Kuczbork
Osada. Składać się będzie z 55 turbin, a roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie około 346
GWh. Farma Wiatrowa Kostomłoty, która również uzyskała gwarantowane 15-letnie wsparcie
zlokalizowana będzie w województwie dolnośląskim. Składać się będzie z 9 turbin o łącznej mocy
27 MW. Szacowana roczna produkcja wyniesie około 82 GWh. Projektem, który zapewnił sobie
również wygraną w aukcji jest Farma Wiatrowa Szymankowo o mocy 38 MW i rocznej produkcji 120
GWh.
Łącznie moc nowych farm wiatrowych Polenergii, które wygrały grudniową aukcję wynosi 186 MW,
a łączna ich produkcja to 548 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię
elektryczną aż 274 tysięcy gospodarstw domowych. Dzięki realizacji projektów możliwe będzie
uniknięcie emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 475 tys. ton CO2, 448 ton SO2,
451 ton NOx, 158 ton CO oraz 30 ton PM. Cena energii zagwarantowana 15-letnią umową mieści
się w przedziale od 162,83 PLN/MWh do 233,29 PLN/MWh.
„Wygrana aukcja to bardzo dobra wiadomość dla akcjonariuszy Polenergii oznacza bowiem, że
Grupa mocno zwiększa swoje biznesowe zaangażowanie w segmencie, który obecnie notuje
rekordowe wyniki. Zdecydowaliśmy już o budowie projektu Farmy Wiatrowej Szymankowo, a
wygrana aukcja pozwoli nam dodatkowo na maksymalizację jego rentowności. Teraz startujemy z
budową ogromnego projektu Farmy Wiatrowej Dębsk oraz Farmy Wiatrowej Kostomłoty, które
uzyskały gwarantowane wsparcie w ramach systemu aukcyjnego. Te trzy inwestycje w ciągu trzech
najbliższych lat dołożą Polenergii 186 MW nowych wiatrowych mocy. W porównaniu z tym co mamy
teraz oznacza, to imponujący wzrost o 74 proc. do 436 MW. Konsekwentnie i sprawnie budujemy
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portfel oparty na bezpiecznych i rynkowych projektach wiatrowych.” – stwierdza Michał Michalski,
Prezes Zarządu Polenergii.
Kluczowe znaczenie dla realizacji wszystkich nowych projektów Grupy ma pozytywne nastawienie
banków do rynku odnawialnej energii oraz przyjęte założenia odnośnie trendów cen energii
elektrycznej na polskim rynku i wciąż spadające koszty wytwarzania energii w lądowych farmach
wiatrowych. Celem Polenergii jest realizacja tych inwestycji, które gwarantują maksymalizację
zwrotu z zainwestowanego kapitału.

****

Polenergia – polska prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających
w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i konwencjonalnych gazowych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią
elektryczną. Strategicznym projektem realizowanym przez Grupę jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim
o łącznej mocy 3000 MW. Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” uhonorowała Polenergię nagrodą „Byka i Niedźwiedzia”
dla najlepszej spółki indeksu sWIG80 w 2018 roku. Więcej informacji: www.polenergia.pl
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