
Szanowni Panstwo, 

Za nami kolejny rok pracy na rzecz budowania silnej pozycji naszego koncernu na mapie 
energetycznej Polski oraz rozwoju i umacniania marki ENEA. Przeszlismy pomyslnie przez proces 
zwiqzany z przygotowaniem do ostatecznej fazy prywatyzacji. I choc w 2010 r. wit:kszosciowy inwestor
Ministerstwo Skarbu Pans twa nie wylonil podmiotu, ktory nabt:dzie wit:kszosciowy pakiet akcji naszego 
przedsit:biorstwa, w iaden spos6b nie wplynt:lo to na funkcjonowanie Grupy Kapitalowej ENEA. 
Podstawq naszego dzialania jest dlugoterminowa strategia w perspektywie do 2020 roku. Prywatyzacja 
nie byla i nie jest naszym celem biznesowym, sq nimi przychody i zyski, kontynuacja kluczowych 
procesow inwestycyjnych oraz ciqgle podnoszenie jakosci obslugi klientow. 

Miniony rok przyniosl stabilizacjt: sytuacji popytowej na rynku energetycznym, po tym jak 
doswiadczylismy spadku zuiycia energii na skutek oslabienia produkcji przemyslowej w 2009 r. Dblicze 
polskiej energetyki zmienilo sit: dzit:ki zobowiqzaniu wytworc6w do sprzedaiy minimum 15% 
wytwarzanej energii za posrednictwem Towarowej Gieldy Energii. Zmiana prawa przyczynila sit: 
do dynamicznego rozwoju rynku - w czwartym kwartale 2010 r. na rynku gieldowym mialo miejsce 
ponad 84 procent Iqcznego hurtowego obrotu energiq. Panstwa Unii Europejskiej wyrainie obraly 
kierunek rozwoju w stront: energetyki odnawialnej, inwestujqc w nowe moce pochodzqce mit:dzy 
innymi z elektrowni gazowych i wiatrowych. 

W Grupie Kapitalowej ENEA, rok 2010, zgodnie z realizowanq strategiCb stal pod znakiem 
inwestycji, ktore wyznaczajq zakres dzialan na kolejne lata. Rozpoczt:lismy go zakupem elektrowni 
biogazowej w Liszkowie - wainym z punktu widzenia rozbudowy mocy wytworczych pochodzqcych 
ze irodel odnawialnych. Zakonczylismy oddaniem do eksploatacji instalacji odsiarczania spa/in 
dla bloku nr 10 0 mocy 535 MW w Elektrowni Kozienice. Inwestycja ta znacznie ograniczy emisjt: 
substancji szkod/iwych do atmosfery. W wyniku konsekwentnie rea/izowanej polityki inwestycyjno
modernizacyjnej zwit:kszamy naszq moc osiqgalnq. Dzis dla Elektrowni Kozienice wynosi ona 2905 MW, 
w stosunku do projektowej 2600 MW. Nie tylko odtwarzamy moce, ale dzialamy na rzecz pozyskiwania 
istniejqcych projektow wiatrowych i biogazowych. Szukamy nowych irodel w energetyce odnawialnej 
oraz modernizujemy siec dystrybucyjnq. Realizacja ambitnego planu inwestycyjnego nie bylaby moi/iwa, 
gdyby nie wzrost zysku oraz przychodow. 

W 2010 roku Grupa Kapitalowa ENEA zanotowala, w stosunku do 2009 roku, wzrost 
przychodow ze sprzedaiy netto 0 9,6%, wzrost zysku netto 0 24,5% oraz wzrost sprzedaiy uslug 
dystrybucyjnych 0 10%. Dzit:ki temu naleiymy do najszybciej rozwijajqcych sit: spolek energetycznych 
w Polsce. Stale modernizowana siec dystrybucyjna ENEA Operator obejmuje okafo 20% powierzchni 
kraju a spolka dysponuje liniami energetycznymi wraz z przylqczami 0 dlugosci ponad 127 tys. 
kilometrow. Nasza Grupa dostarcza energit: elektrycznq jui dla okafo 2,4 mIn firm i gospodarstw 
domowych. Poza dzialalnosciq inwestycyjnq wainy element rozwoju stanowiq programy realizowane 
wewnqtrz Grupy. Wsrod nich najwainiejsze to rozpoczt:ty w 2010 r. projekt optymalizacji kosztow oraz 
ENEA 2010+, ktorego celem jest poprawa efektywnosci w najwainiejszych obszarach dzialania Grupy 
Kapitalowej. 

Inwestycje, rozwoj i stale usprawnianie dzialania naszej Grupy Kapitalowej to najwainiejsze 
kierunki dzialania, jakie bt:dziemy kontynuowac w 2011 r. Bardzo dzit:kujt: Radzie Nadzorczej, 
Zarzqdowi i wszystkim pracownikom za ich dotychczasowy wklad w budowanie jednej z najwit:kszych 
grup energetycznych w Polsce. Jak pokazujq wyniki 2010 r. potrafimy dzialac energicznie i skutecznie. 
Wierzt:, ie w sytuacji stale zwit:kszajqcej sit: na polskim rynku konkurencji, te umiejt:tnosci pomogq 
Grupie Kapitalowej ENEA w odnoszeniu kolejnych sukcesow. 
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