Warszawa, 9 marca 2020 r.
Komunikat prasowy

Rekordowy rok Polenergii

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana
grupa energetyczna przedstawiła skonsolidowany raport za 2019 rok. Przychody ze
sprzedaży wyniosły blisko 2 597 mln PLN, skorygowana EBITDA ponad 279 mln PLN,
a skorygowany zysk netto blisko 116 mln PLN.
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279 mln PLN rekordowy wynik skorygowanej EBITDA w 2019 roku;
41 proc. marża skorygowana EBITDA w 2019 roku (bez segmentu obrotu);
34 proc. średnia produktywności farm wiatrowych w 2019 roku;
738 GWh rekordowa produkcja energii z farm wiatrowych;
186 MW łączna moc farm wiatrowych, które wygrały w 2019 roku aukcję;
42 MW łączna moc projektów przygotowywanych do aukcji w 2020 roku;

Rok 2019 obfitował w wydarzenia mające pozytywny wpływ na działalność Polenergii. Grupa
konsekwentnie buduje portfel oparty na bezpiecznych i rynkowych projektach wiatrowych, i mocno
zwiększa zaangażowanie w segmencie, który obecnie notuje rekordowe wyniki. Sukcesem
zakończyła się ubiegłoroczna aukcja OZE dla lądowych farm wiatrowych. Wsparcie uzyskały trzy
projekty o łącznej mocy 186 MW, które w najbliższej przyszłości zwiększą moc farm wiatrowych
Polenergii o 75 proc. do 435 MW. Farma Wiatrowa Szymankowo znajduje się już w fazie budowy,
co było możliwe dzięki pozyskaniu w ubiegłym roku pionierskiego finansowania dla pierwszej
w Polsce tak dużej inwestycji w odnawialne źródła energii opartej o przychody z rynku energii
w formule Project Finance. Grupa zakończyła budowę i uzyskała pozwolenie na użytkowanie swoich
pierwszych farm fotowoltaicznych Sulechów I, którym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił
koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej do końca 2030 roku. Z kolei norweski Equinor został
już partnerem wszystkich trzech morskich projektów Polenergii o łącznej mocy 3000 MW.
Zintensyfikowanie prac nad ustawą o morskiej energetyce wiatrowej oraz liczne wypowiedzi
przedstawicieli rządu o konieczności rozwoju OZE, dają nadzieję na szybką realizację polskiego
offshore, który wpisuje się w Europejski Zielony Ład. Ten ambitny plan inwestycyjny przygotowany
przez Unię Europejską zakłada stworzenie sprzyjających warunków dla inwestorów oraz
uruchomienie w następnym dziesięcioleciu wsparcia zrównoważonych inwestycji na poziomie
1 bln euro. Wszystko po to by Europa stała się do 2050 roku pierwszym neutralnym dla klimatu
kontynentem. Konsekwencją tych wydarzeń były rekordowe wyniki finansowe i wzrost wartości
Polenergii w 2019 roku aż o 31 proc.
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„Wydarzenia minionego roku stanowią potwierdzenie, że strategia Polenergii oparta na stabilnych
fundamentach, optymalizacja bazy kosztowej oraz konsekwentna realizacja w minionych latach
inicjatyw zmierzających do obrony wartości dla akcjonariuszy, znajdują odzwierciedlenie
w rekordowo wysokich wynikach finansowych. Podjętymi w 2019 roku działaniami potwierdzamy
nasze wcześniejsze zapowiedzi o gotowości do rozwoju i pełnego wykorzystania poprawiającej się
sytuacji na rynku Odnawialnych Źródeł Energii. Uzyskanie wsparcia przez trzy projekty nowych farm
wiatrowych, z których jeden jest już w fazie budowy, wiąże się z trudem pozostałej do wykonania
pracy w celu doprowadzeniu ich do fazy operacyjnej, w której możliwe będzie czerpanie korzyści
z nowych zielonych mocy w Grupie. Jednocześnie stanowi to dla nas dowód na słuszność obranej
strategii i motywację do rozwoju kolejnych projektów OZE” – stwierdza dr Michał Michalski, Prezes
Zarządu Polenergii.
Skorygowany wynik EBITDA Polenergii w 2019 roku wzrósł o 90,7 mln PLN do rekordowego
poziomu 279,1 mln PLN głównie ze sprawą lepszego o 83 mln PLN wyniku segmentu energetyki
wiatrowej spowodowanego wyższymi wolumenami produkcji oraz cenami sprzedaży energii
elektrycznej i zielonych certyfikatów. Pozytywnie na wynik EBITDA wpłynął także segment obrotu,
który zanotował wzrost wyniku o 30,8 mln PLN rok do roku. Jest to konsekwencja wyższej marży na
handlu energią elektryczną oraz wyników osiągniętych na portfelu farm wiatrowych. Wynik EBITDA
segmentu dystrybucji był wyższy o 0,6 mln PLN, ale za to segment energetyki konwencjonalnej
zanotował spadek tego wyniku o 29,2 mln PLN. W rezultacie opisanych powyżej zdarzeń
skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu (segment ten charakteryzuje się
relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wyniosła 41,1 proc.
i była o 7,3 p.p. wyższa od rozpoznanej w 2018 roku.
Znacząco w ubiegłym roku zwiększył się skorygowany zysk netto, z poziomu niespełna 35 mln PLN
do blisko 116 mln PLN. Oznacza to wzrost aż 234 proc. Pomnożenie zysku netto to efekt wyższego
wyniku EBITDA i niższych kosztów finansowych oraz nieefektywności podatkowej w 2018 roku
skompensowanych przez wyższy poziom amortyzacji. Przychody Grupy w 2019 roku spadły do
2 597 mln PLN, co było spowodowane niższymi przychodami segmentu obrotu, częściowo
skompensowanym przez wzrost przychodów głównie w segmencie farm wiatrowych.
Siłą napędową Polenergii cały czas jest segment energetyki wiatrowej. Na rekordowe wyniki tego
segmentu w 2019 roku złożyła się wyższa o 19 proc. produkcja energii elektrycznej, która wyniosła
738 GWh. Produktywność netto farm wiatrowych Polenergii w czwartym kwartale 2019 roku cały
czas utrzymywała się powyżej średniej całego krajowego sektora i wyniosła 39,1 proc.. Liderem jest
Farma Wiatrowa Mycielin, której produktywność w całym ubiegłym roku wyniosła aż 40 proc.
Niewiele niższy wynik na poziomie 39 proc. odnotowała Farma Wiatrowa Gawłowice. Obie te farmy
odpowiadają za blisko 45 proc. produkcji segmentu energetyki wiatrowej Polenergii.
„Otoczenie regulacyjne sprzyja rozwojowi Odnawialnych Źródeł Energii. Oprócz przeprowadzonych
w ubiegłym roku aukcji na bezprecedensową skalę, zapowiedziane zostały również kolejne aukcje
w 2020 roku. Przewidują one zakup energii elektrycznej z farm wiatrowych o łącznej mocy 800 MW
oraz z farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1500 MW. Planujemy osiągnąć gotowość do udziału
w aukcji trzech projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 29 MW oraz jednego wiatrowego o mocy
13 MW. Oczekujemy także zmian w „ustawie odległościowej”, które pozwolą rozwijać nowe wiatrowe
projekty. Trwają też konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy dedykowanej morskiej
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energetyce wiatrowej, która zakłada m.in. gwarancje dla inwestorów zapewniające im
bezpieczeństwo inwestycji. Przyjęcie tej ustawy możliwe jest w pierwszej połowie 2020 roku. Termin
rozpoczęcia budowy naszych morskich farm uzależniony jest właśnie od wejścia w życie
stosownego systemu regulacyjnego” – zapowiada dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

****

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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