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Polish Energy Partners S.A.  
ul. Wiertnicza 169 
02-952 Warszawa 

Warszawa, dnia 10 lutego 2010 roku 

 

 

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 

Szanowni Akcjonariusze, 

W 2009 roku Spółka oraz jej Grupa Kapitałowa kontynuowała realizację strategii 
zajęcia pozycji wiodącej spółki w sektorze energii odnawialnej w Polsce poprzez 
rozwój w segmencie outsourcingu wytwarzania energii w oparciu o biomasę, 
energetyce wiatrowej i produkcji paliw z biomasy rolniczej. Znormalizowany (bez 
róŜnic kursowych z wyceny bilansowej) zysk netto wzrósł o 24% z 36 milionów złotych 
w 2008 do 44,7 milionów złotych w 2009. 

Podjęte działania dały podstawę do dalszego rozwoju Spółki oraz jej Grupy 
Kapitałowej, zarówno poprzez poprawę jakości świadczonych usług, jak i równieŜ 
poszerzenie zakresu działalności. Koncentrowały się one wokół trzech głównych 
celów strategicznych PEP: 

- zostać znaczącym wytwórcą energii wiatrowej na rynku polskim 

- dostarczać klientom przemysłowym najwyŜszej jakości usługi outsourcingu 
wytwarzania energii , w tym wytwarzania energii w oparciu o biomasę w 
nowych obiektach 

- rozwijać dostarczanie paliwa biomasy pochodzenia rolniczego do sektora 
energetycznego w Polsce. 

We wszystkich liniach biznesowych PEP zamierza uzyskać co najmniej 15% po 
opodatkowaniu na zainwestowanym kapitale własnym.  
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Istotne zdarzenia 

Najistotniejsze wydarzenia w 2009 miały związek z działalnością operacyjną Grupy 
Kapitałowej: 

• Uruchomienie projektu nowego kotła biomasowego ( projekt Tytan ); projekt 
polegał na  rozszerzeniu mocy produkcyjnych elektrociepłowni EC Saturn  

• Zorganizowanie finansowania dłuŜnego dla projektu Tytan w kwocie 33,6 
miliona EUR 

• Zakończenie developmentu farmy wiatrowej Wartkowo o mocy 30 MW 

• Prace nad rozwojem portfela farm wiatrowych; dodanie 5 projektów przez 
własny zespół developmentu farm wiatrowych w ramach PEP 

• SprzedaŜ udziałów w projektach Farm Wiatrowych  

• Polepszenie w 2009 roku wyników operacyjnych EC Jeziorna i El Mercury 

• Uruchomienie zakładu produkcji peletu ze słomy w celu realizacji 
wieloletniej umowy dostawy do Dalkia Łódź S.A. i osiągnięcie zakładanej 
wydajności 

• Rozpoczęcie wdraŜania projektu GPBE Południe dla zabezpieczenia 
kontraktu z EDF  

• Zawarcie trzeciej wieloletniej umowy na dostawę paliwa w postaci peletów ze 
słomy do GDF Suez Polska S.A. począwszy od 2011 i rozpoczęcie procesu 
developmentu projektu GPBE Wschód. 

 

Perspektywy i zamierzenia 

PEP zamierza wykorzystać swoją pozycję w sektorze outsourcingu energetyki 
przemysłowej i wytwarzaniu energii wiatrowej, aby stać się wiodącą firmą na rynku 
energetyki odnawialnej w Polsce. 

Grupa planuje kontynuację rozwoju outsourcingu wytwarzania energii w Polsce, 
skupiając się na projektach odpowiedniej wielkości, w których moŜna wytwarzać 
energię elektryczną z biomasy. 
 
Grupa planuje równieŜ kontynuację rozwoju istniejącego portfela farm 
wiatrowych i własnych relacji, aby wykorzystać szanse, jakie daje szybko rosnący 
rynek energetyki wiatrowej. Do końca 2012 chcemy zabezpieczyć prawa w 
projektach wiatrowych o łącznej mocy około 1000 MW oraz posiadać 260 MW w 
działalności operacyjnej do końca 2013 roku.  
 



3 

Grupa planuje równieŜ kontunuowanie rozwoju działalności polegającej na produkcji 
paliwa z biomasy rolniczej dla sektora energetycznego co pozwoli przedsiębiorstwom 
wypełnić postanowienia nowego prawa nakładającego obowiązek współspalania 
biomasy pochodzenia rolniczego. W 2009 roku, uruchomiony został pierwszy zakład 
produkujący pelet, osiągając zakładaną wydajność. W 2009 Spółka rozpoczęła 
wdroŜenie pierwszego projektu GPBE Południe, który rozpocznie produkcję w drugim 
półroczu 2010 roku. Na 2011 rok przewidziane jest rozpoczęcie realizacji kolejnego 
projektu GPBE Wschód.  

Konsekwencją przedstawionych planów i zamierzeń ma być w roku 2010 
zrealizowanie zysku netto na poziomie 56 milionów złotych. 

 

Z powaŜaniem, 

Zbigniew Prokopowicz - Prezes Zarządu 
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