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List Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania 
obowiązków Prezesa Zarządu do akcjonariuszy 
 
 
 
Szanowni Akcjonariusze, 
 
Rok 2004 był siódmym rokiem działalności Spółki. W roku tym Spółka oraz jej Grupa 
Kapitałowa kontynuowała działania rozpoczęte w 2004 roku. Działanie te dały podstawę do 
dalszego rozwoju Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, tak poprzez poprawę jakości 
świadczonych usług, jak również poszerzenie ich zakresu. W konsekwencji pozycja rynkowa 
i wiarygodność Spółki uległa dalszej poprawie. 
 
Istotne zdarzenia 
 
Do najistotniejszych wydarzeń roku 2004 związanych z działalności operacyjną Spółki oraz 
jej Grupy Kapitałowej zaliczyć należy: 
 

- zawarcie w dniu 21 grudnia 2004 roku przez ENERGOPEP Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, EC Jeziorna, Spółka komandytowa z Metsa Tissue Spółka Akcyjna 
szereg umów, które określają nowe zasady świadczenia przez Grupę Kapitałową usług 
na rzecz swojego długoletniego klienta; 

 
- kontynuację współpracy z EPA Sp. z o.o. w celu przygotowanie projektu Farm 

Wiatrowych; 
 
- zawarcie w dniu 14 stycznia 2004 roku umowy na dostawę energii elektrycznej z 

Zakładami Koksowniczymi Wałbrzych Spółka Akcyjna w ramach tzw. Projektu 
Mercury. Dla potrzeb realizacji tego projektu Spółka oraz jej partner -  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe i Pośrednictwa Comax Sp. z o.o. powołały 
do życia spółkę komandytową Mercury Energia – Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Usługowe i Pośrednictwa Comax sp. z o.o., Spółka komandytowa. 

 
Ponadto w roku 2004 akcje Spółki dopuszczone zostały do publicznego obrotu, co otwiera 
drogę do pozyskania kapitału na dalszy rozwój. 



 
Perspektywy i zamierzenia 
 
Rok 2005 Spółka zamierza poświęcić na umacnianie swojej pozycji pierwszego Prywatnego 
Producenta Energii Elektrycznej i Ciepła świadczącego konkurencyjne i przyjazne dla 
środowiska usługi energetyczne dla przemysłu, gmin oraz zakładów energetycznych. W tym 
celu Spółka zamierza wzmóc wysiłki w celu pozyskania nowych atrakcyjnych projektów na 
dotychczasowym rynku outsourcingu, a także konsekwentnie budować pozycję na rynku 
energii odnawialnej. 
 
W 2005 roku Spółka i jej Grupa Kapitałowa planują podpisanie umów na dwa nowe projekty, 
które pomogą Spółce w osiągnięciu określonych powyżej celów, tj: 
 

- Projektu Jupiter, w ramach którego Saturn Management Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością i Wspólnicy, Spółka komandytowa zwiększy możliwości 
produkcyjne energii elektrycznej z biomasy; 

 
- Projektu Farma Wiatrowa, w ramach którego Spółka (bezpośrednio lub poprzez 

spółkę zależną) uczestniczyć będzie w budowie i uruchomieniu farmy wiatrowej – 
producenta „zielonej” energii elektrycznej. 

 
 
Z poważaniem, 
 
 
 


