
Krzysztof Kubiszewski – TRIGON 

Czy zauważyli Państwo totalny dysonans między pierwszą, a drugą częścią prezentacji? Tzn. w 

pierwszej części mówimy, że rynek transformuje się bardziej w hybrydową wersję samego siebie, a w 

drugiej budujemy blok.  

Czy biorąc pod uwagę połączenie z Litwą, które ma być powiększone do 1000 MW ten blok tak 

naprawdę ma miejsce w systemie dla siebie, czy nie trzeba go wybudować w 2030 roku dopiero, a nie 

teraz?  

Czy gdyby nie totalnie nierynkowa umowa węglowa, która jest tak naprawdę uzyskana kosztem 

innych spółek energetycznych udziałowców PGG ten blok dalej miałby sens? 

Prezes Zarządu Dariusz Kaśków:  

Tak jest właśnie skonstruowana nasza strategia, że zakłada odnowienie konwencjonalnych źródeł 

wytwarzania energii elektrycznej. Nie neguje energetyki OZE, energetyki rozproszonej. Tutaj też 

podejmujemy działania proinwestycyjne lub utrzymaniowe. Natomiast jeśli chodzi o sprawę mostu 

energetycznego, to Prezes Kłossowski się w tej sprawie wypowiedział – przede wszystkim budujemy, 

opieramy się i zapewniamy bezpieczeństwo własnemu systemowi elektroenergetycznemu i takie 

podejmujemy działania. A dopiero potem w oparciu o połączenia transgraniczne zapewniamy 

bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Czyli bezpieczeństwo i prawie w pełni lub jeden z 

najwyższych poziomów pokrycia zapotrzebowania energetycznego poprzez nasze krajowe 

elektrownie wytwarzające prąd. 

Wiceprezes ds. strategii rozwoju Przemysław Piesiewicz: 

W najbliższym czasie PSE będzie wycofywać stare jednostki wytwórcze. Będziemy mieli lukę w 

wytwarzaniu w związkach konwencjonalnych. Wiemy jedno – nie mamy teraz odpowiedniego 

systemu, tego złotego Graala, czyli magazynu energii, który zmagazynuje nam energię elektryczną 

wtedy, kiedy jest ona produkowana przez źródła odnawialne, a nie wtedy kiedy jest konsumowana. 

Dopóki nie będzie na świecie znanych systemów magazynowych – my w Polsce musimy opierać się na 

źródłach konwencjonalnych, które są bezpieczne i dają gwarancję na produkcję energii elektrycznej. 

Opieramy się na paliwie węglowym w najbliższych latach, mix energetyczny oparty na węglu 

brunatnym i kamiennym będzie podstawą do funkcjonowania krajowego systemu 

elektroenergetycznego.  

Krzysztof Kubiszewski – TRIGON: 

Państwa strategia zakłada jednocześnie dostosowanie strony popytowej, czyli może nie potrzeba 

magazynu? Polski przemysł, jak rozumiem jest już uzbrojony w liczniki, które pozwalałyby na bardzo 

duży wolumen DSR-ów. 

Wiceprezes ds. strategii rozwoju Przemysław Piesiewicz: 

DSR będzie elementem rynku mocy, jak mówiłem wcześniej my jesteśmy w Polsce jedynym 

agregatorem i wykorzystujemy to. Na pewno łatwiej jest oferować na rynku negawaty i redukować 

zużycie energii elektrycznej niż budować elektrownie szczytowe. W tym wypadku mówimy o luce, 



która jest w generacji i jest warta dobre kilka gigawatów mocy, więc nie możemy zredukować tak 

dużej ilości mocy w systemie. Pamiętamy jaka była redukcja 20 sierpnia zeszłego roku, tak? 

Krzysztof Kubiszewski – TRIGON: 

A czy mogą mi Państwo przytoczyć idąc już w stronę tych 300 milionów w 2030 roku, z czego biorą się 

te złotówki i czy na przykład chodzi o wejście w jakiś retailing? Trudno mi określić komu zostaną 

odebrane te pieniądze, chciałbym to zrozumieć. 

Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich Adam Kucza: 

Czyli nowe produkty, 300 milionów wpływów w 2025 roku? 

Krzysztof Kubiszewski – TRIGON: 

Tak, tak co sprzedajemy i kto tego nie sprzedaje w takim razie. 

Wiceprezes ds. strategii rozwoju Przemysław Piesiewicz: 

Energa będzie funkcjonować jako integrator pewnych usług i produktów oferowanych teraz naszym 

klientom. Pojemność np. pojemność kredytowa naszych klientów to jest kilka miliardów złotych. Tutaj 

na tym rynku będziemy szukać partnerów żeby współpracować, a również konkurować z partnerami 

finansowymi i ubezpieczeniowymi. To jeden z przykładów. 

Krzysztof Kubiszewski – TRIGON: 

Ok. dziękuję. 

Magdalena Graniszewska – PULS BIZNESU: 

Mam dwa pytania dotyczące Ostrołęki: 

Czy Państwo już zakończyli analizę dotycząca rentowności tego projektu? Czy może te analizy trwają? 

Czy decyzja o tym, że inwestycja będzie procedowana już zapadła, czy dopiero ma zapaść? Czy mogą 

Państwo coś powiedzieć o parametrach rentowności? 

A drugie pytanie dotyczy prawdopodobieństwa wprowadzenia rynku mocy, bo jak rozumiem Państwo 

przyjmują, że zostanie wprowadzony na 100 procent, a kilka tygodni temu konkurencyjna firma PAK 

pracując nad własną inwestycją w bloku gazowym zawiesiła ją uznając, że wprowadzenie rynku mocy 

nie jest wystarczająco prawdopodobne. Czy mogą Państwo się odnieść do takich wniosków? Dziękuję. 

Wiceprezes ds. strategii rozwoju Przemysław Piesiewicz: 

Podejrzewam, że PAK ma całkiem inne informacje niż my. My też posiadamy w swoim portfolio 

projekty gazowe i sami zastanawialiśmy się czy ich nie zamknąć. Natomiast rynek mocy właśnie daje 

szansę na funkcjonowanie elektrowni gazowych, bo w systemie jak widać brakuje elastyczności. 

Jestem przekonany, że operator systemu przesyłowego doskonale widzi brak elastyczności w systemie 

i sam będzie zabiegał o to, aby takie jednostki dające elastyczność systemowi mogły się pojawić. Jeśli 

chodzi o nasz pomysł na Ostrołękę to przede wszystkim chcemy robić biznes rentowny, chcemy 

osiągnąć odpowiedni zwrot z kapitału, chcemy budować wartość dla całej grupy i wierzymy mocno, 

na 101 procent, że rynek mocy w kształcie o który zabiegamy się pojawi i pozwoli nam na realizację 



tej inwestycji. Jesteśmy przekonani, że jeszcze w tym roku będziemy w stanie ogłosić już przetarg na 

zakontraktowanie całych prac pod Ostrołękę. 

Magdalena Graniszewska – PULS BIZNESU: 

Ale czy zostały jeszcze jakieś decyzje korporacyjne do podjęcia? 

Wiceprezes ds. strategii rozwoju Przemysław Piesiewicz: 

Tak, jeszcze jesteśmy na ścieżce korporacyjnej. Jeszcze mamy do podjęcia uchwały pozostałych 

organów spółki. 

Prezes Zarządu Dariusz Kaśków:  

Tu Szanowni Państwo, jeszcze dopowiadając, jeśli chodzi o rynek mocy to w Europie obowiązują 

podobne regulacje, które zostały pozytywnie przyjęte przez Komisję Europejską. My jako kraj 

będziemy podążali tą samą ścieżką, tak żeby rynek mocy uzyskał akceptację, także będzie 

notyfikowany przy Komisji Europejskiej. Mamy nadzieję, że ten rynek mocy jaki jest proponowany w 

tej wersji, czyli częściowo zmodyfikowany do wersji pierwotnej, czyli większe wsparcie dla nowych 

mocy wytwórczych, to będzie właśnie dotyczyć też Ostrołęki C, czyli przy tym koszyku my będziemy 

startowali do tej aukcji. Mamy nadzieję osiągnąć satysfakcjonujący poziom zwrotu przy tej aukcji. 

Aneta Wieczerzak-Krusińska – PARKIET i RZECZPOSPOLITA: 

Mam kilka pytań, jedno z nich dotyczy bardzo dużego budżetu projektu „Wisła”. Tam jest zakładany 1 

miliard złotych na 80 MW, co wychodzi na 1 MW około dwanaście (mln zł) z kawałkiem. Proszę 

powiedzieć skąd taki budżet na tak stosunkowo nieduży projekt jeśli chodzi o moce. Drugie to 

chciałabym, aby powiedzieli Państwo, jak ta przyszła EBITDA 2,4 - 3 miliardy będzie się rozkładać na 

poszczególne segmenty w latach 2020-2025. Kolejne pytanie dotyczy też OZE. Państwo mówią o 

utrzymaniu silnej pozycji w segmencie OZE zakładając wybudowanie tylko 50 MW. Tam jest jeszcze ta 

hydroelektrownia, ale patrząc na strategie innych firm, chociażby PGE z wiatrakami morskimi. No to, 

jakby ten cel strategiczny chyba się nie da utrzymać. Kolejne pytanie, już ostatnie, dotyczy Ostrołęki. 

Tutaj chciałabym doprecyzować, czy ta Ostrołęka C będzie w jakiś sposób przeprojektowana, żeby 

była bardziej elastycznym blokiem. Czy Państwo zakładają tam budowę 1000 MW takiego dużego, 

nieelastycznego bloku, czy może jest jakiś pomysł na przeprojektowanie, na duoblok, czy coś w tym 

rodzaju, żeby była bardziej dostosowana do wymogów dzisiejszego systemu? Dziękuję. 

Prezes Zarządu Dariusz Kaśków:  

Szanowni Państwo, jeśli chodzi o inwestycje jako całość, bo Pani mówi o celu strategicznym w 

zakresie kraju osiągnięcia OZE? 

Aneta Wieczerzak-Krusińska – PARKIET i RZECZPOSPOLITA: 

Państwo określili, że tak. W sensie, żeby utrzymać tą silną pozycję. Pytanie czy 50 MW …. Jakby tutaj 

jest rozbieżność w tych planach dla mnie. W porównaniu z planami inwestycyjnymi innych spółek, 

które mają dużo ambitniejsze, jeśli chodzi o ten wolumen, plany. 

 



Prezes Zarządu Dariusz Kaśków:  

Tutaj zaraz przedstawią z segmentu wytwarzania szczegółową odpowiedź. Ja chcę powiedzieć, że my 

dysponujemy już mocami większościowymi, jeśli chodzi o wytwarzanie w naszej grupie energetycznej. 

Aneta Wieczerzak-Krusińska – PARKIET i RZECZPOSPOLITA: 

Ja zakładam to czyste OZE, nie koniecznie szczytowo-pompowe, które tam Państwo też wliczają 

czasem do wolumenu OZE, ale ono tak naprawdę OZE faktycznie nie są. 

Prezes Zarządu Dariusz Kaśków:  

Teraz w tej projekcji na lata 2016-2025 chcielibyśmy się skoncentrować, w przeciwieństwie do 

poprzednich lat, na konwencjonalnym wytwarzaniu, jak widać. Elektrownia wodna Siarzewo to jest 

główny cel inwestycyjny w zakresie wytwarzania. Natomiast proszę Pan Prezes Szaj szczegółowo 

wyjaśni sprawy OZE. 

Prezes Zarządu ds. Wytwarzania Robert Szaj: 

Szanowni Państwo, odnosząc się do pytań, które Pani zadała o nakłady, jeżeli chodzi o stopień w 

Siarzewie to jest wstępny szacunek. Natomiast, jak Państwo doskonale wiecie, nakłady inwestycyjne 

w małych elektrowniach wodnych są powyżej 20 milionów, jeżeli chodzi o 1 MW zainstalowany. To są 

takie nasze wstępne szacunki, jeżeli chodzi o nakłady na Włocławek. Jeżeli chodzi o pozostanie 

liderem, bo Pani odnosiła się do kwestii, że jest pewien dysonans między celami strategicznymi, a 

później uszczegółowieniem to my się odnosiliśmy do tego, że chcemy żeby OZE pozostało kluczowym i 

procentowo bardzo ważnym w strukturze energii w grupie. My nie skupiamy się tylko na tych dwóch 

obszarach, które zostały tutaj wskazane, czyli między innymi Włocławek, ale też poszukujemy i 

chcielibyśmy wchodzić w takie obszary jak biogazownie i inne obszary związane z odnawialnymi 

źródłami energii. To nie jest zamknięty katalog tych obszarów, które zostały tutaj wskazane. Ze 

względu na ograniczony czas i skrótowość prezentacji zostały tylko wskazane te w prezentacji. 

Aneta Wieczerzak-Krusińska – PARKIET i RZECZPOSPOLITA  

Będzie więcej niż 50 MW dodatkowe? 

Prezes Zarządu ds. Wytwarzania Robert Szaj: 

Pięćdziesiąt to też jest szacunkowe, nie siedzimy w tej chwili z kalkulatorem i dokładnie nie liczymy 

poszczególnych kilowatów. To też są wstępne szacunki. 

Aneta Wieczerzak-Krusińska – PARKIET i RZECZPOSPOLITA  

W jaki sposób może się zmienić ten szacunek na Siarzewo? 

Prezes Zarządu ds. Wytwarzania Robert Szaj: 

Myślę, że jest za wcześnie żeby odpowiadać na to pytanie. 

 

 



Wiceprezes Zarządu ds. Relacji Inwestorskich Mariola Anna Zmudzińska: 

 Ja myślę, że patrząc na produkcję energii elektrycznej, już dzisiaj OZE.. my dominujemy, więc pokonać 

nas dzisiaj już nie jest tak łatwo i tę równowagę będziemy również utrzymywali, patrzyli, obserwowali 

również rynek, co w tym temacie się dzieje. 

Prezes Zarządu Dariusz Kaśków : 

Jeszcze jeśli chodzi o Ostrołękę, tak? 

Aneta Wieczerzak-Krusińska – PARKIET i RZECZPOSPOLITA: 

Ostrołęka i podział EBITDA. 

Prezes Zarządu Dariusz Kraśków : 

Jeśli chodzi o Ostrołękę, to tak jak jest przygotowana dokumentacja, czyli blok klasy 1000 MW. 

Natomiast jeśli chodzi o EBITDA poproszę prezesa Rędaszka. 

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Mariusz Rędaszka: 

Na tym etapie nie chcielibyśmy ujawniać, jak się będzie kształtował udział poszczególnych segmentów 

w EBITDA w 2025 roku. Mamy pewną strukturę dzisiaj. Myślę, że to też da się oszacować. Wiemy z 

czego będą dodatkowe przychody, z czego EBITDA generowana. Także, niestety nie chcielibyśmy 

dzisiaj tego przekazywać Państwu, dlatego że też nie wiemy jak się do końca pewne rzeczy 

zmaterializują. 

Prezes Zarządu Dariusz Kaśków : 

Ale dominującym będzie dystrybucja. 

Maciej Martewicz – Bloomberg News: 

Ja chciałem poprosić o doprecyzowanie Państwa polityki dywidendowej, ponieważ już w przyszłym 

roku, według tego wykresu, w prezentacji CAPEX wzrasta znacząco do tego roku, a w tym roku 

obcięliście dywidendę bardzo mocno w stosunku do pierwotnych planów. Chciałem się zapytać, czy w 

ogóle w tych 10 latach strategii jest szansa na wypłatę tej dywidendy? 

Prezes Zarządu Dariusz Kaśków : 

Ja częściowo już wypowiadałem się w temacie dywidendy podczas prezentacji. Są zamieszczone nasze 

komunikaty, chyba od wczoraj. Także w zależności od sytuacji związanej z realizacją naszej strategii i 

poszczególnych planów rocznych nakłady główne kończą się w 2023, jeśli realizowana będzie 

strategia przedstawiona w dniu dzisiejszym. Dywidenda jest całkowicie podporządkowana 

działalności inwestycyjnej grupy Energa. 

Bartłomiej Sawicki – portal Biznes Alert: 

Chciałem zapytać się w kwestii jeszcze Ostrołęki. Czy Państwo rozmawiają z tymi funduszami, które 

mogłyby ewentualne wspomóc inwestycje w nowy blok? Co do kwestii Litwy - czy rozmawiacie 

Państwo ewentualnie z litewskimi inwestorami? bo ta Energia z Ostrołęki teoretycznie mogłaby 



trafiać także na Litwę. Druga kwestia, to podobieństwo do Kozienic i doświadczenia. Jaki wkład i te 

podobieństwo, co do Kozienic może wnieść Enea? Dziękuję. 

Prezes Zarządu Dariusz Kaśków : 

Tu jeszcze, co do poprzedniej odpowiedzi. Oczywiście ostateczną decyzję, co do dywidendy podejmuje 

walne zgromadzenie akcjonariuszy z dominującym właścicielem na czele. Jeśli chodzi o to pytanie – 

tak, poszukujemy. Oprócz tego, że zamierzamy tę inwestycję rozpocząć razem z Eneą, która dysponuje 

know-how w zakresie realizacji Kozienic i liczymy bardzo na ich wsparcie w temacie wiedzy i 

doświadczenia już od mementu ogłaszania przetargu i wyłaniania wykonawcy i procesie samej już 

realizacji inwestycji. Jednym z motywów nawiązania tej współpracy było ich doświadczenie przy 

realizacji podobnej inwestycji. Jeśli chodzi o Litwę i to, co się dzieje w polityce energetycznej, 

rzeczywiście nie ma przeciwskazań w przyszłości, a nawet teraz do przesyłania energii z Ostrołęki w 

tamtym kierunku. 

Robert Maj – Haitong Bank 

Chciałem zapytać jeszcze o kwestię dywidendy. Czy będziecie Państwo rekomendowali dywidendę za 

rok 2016, może tak żeby tak uszczegółowić najbliższą perspektywę. Pytania odnośnie Ostrołęki. 

Będziecie chcieli finansować 50 procent. Czy znany jest model finansowania już tego. Czy to będzie z 

bilansu finansowane, czy z poza bilansu? Czy to będzie wliczane do długu netto EBITDA 3,5, który 

planujecie utrzymać? Kolejne pytanie, takie generalne – Czy ten cały CAPEX, który planujecie 

utrzymać, te miliardy złotych do 2025 to będzie finansowane właśnie na bilansie wszystko, czy raczej 

będziecie starać się to outsourcować, czy to Enei, czy to PIRowi, czy innym funduszom? Jeszcze ma str. 

29 prezentacji podajecie w nakładach inwestycyjnych 3,7 miliarda złotych, jako wykorzystanie 

stabilizacji regulującej przychody. Czy to jest udział jaki oczekujecie, że dostaniecie z rynku mocy na 

Ostrołękę, czy w ogóle to jest udział z rynku mocy, który oczekujecie do 2025?  

Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich Adam Kucza: 

To może szybko to ostatnie. Mamy na slajdzie 3,7 miliarda złotych, czyli inwestycje, które 

wykorzystują regulacje stabilizujące przychody to głównie nasze inwestycje w wytwarzaniu, głównie 

Ostrołęka C, to nie tylko przypływy z rynku mocy. To ogólnie CAPEX na nasze inwestycje w segmencie 

zwłaszcza wytwarzania, łącznie np. z kogeneracją, ale też przede wszystkim Ostrołęka C – 50 procent 

Ostrołęki C, to jest taki już nasz scenariusz bazowy i to się zawiera właśnie w tym 3,7. 

Robert Maj – Haitong Bank 

Ok. To może jeszcze doprecyzuję, bo licząc NPV na Ostrołęce zakładacie rynek mocy i mówicie o tym, 

że scenariusza dla siebie optymalnego. To znaczy jaki to jest scenariusz optymalny? Ile oczekujecie już 

de facto, że dostaniecie z rynku mocy na ten projekt, ile to pokryje CAPEX-u? 

Prezes Zarządu Dariusz Kaśków : 

To będzie uzależnione między innymi od aukcji, także trudno jest dzisiaj powiedzieć jaki to będzie 

poziom. Druga sprawa, jeśli chodzi o dywidendę to też na tę chwilę nie jesteśmy w stanie 

odpowiedzieć jak będzie wyglądała sytuacja dywidendowa za 2016 rok. 

 



Robert Maj – Haitong Bank: 

Jaki będzie model tego finansowania, czy to będzie finansowane z bilansu, czy spoza bilansu? I w 

ogóle pytanie takie globalne odnośnie tego CAPEX-u, który prezentujecie. Czy te liczby to będą 

schodziły z bilansu i w związku z tym będą się liczyły do wskaźnika zadłużeń? Dług 3,5 netto do 

EBITDA, którego nie chcecie przekraczać, czy będziecie starać się to outsourcować, że tak powiem? 

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Mariusz Rędaszka: 

Na dzisiaj, na to pytanie nie jestem, w stanie odpowiedzieć ostatecznie. Cały czas prowadzimy prace, 

wiele będzie zależało o tego jak ułożą się zapisy umów z naszymi partnerami, bo od tego to będzie 

zależało tak naprawdę, od kontroli nad tym majątkiem, od tego będzie zależała ostateczna decyzja od 

tego jak ujmiemy to w naszych sprawozdaniach finansowych. Rozważamy zarówno dzisiaj taką 

sytuację, że będzie to konsolidacja metodą pełną, ale też być może będziemy to raportowali na takich 

samych zasadach, jak naszą inwestycję w PGG, czyli poniżej EBITDA. Także to są rzeczy, co do których 

jeszcze nie mamy pełnej jasności. 

Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich Adam Kucza: 

Tutaj pomocny będzie też ten slajd z prezentacji, który Prezesi przedstawiali, który jest za nami, czyli 

właśnie struktura współpracy z Eneą, bazowo zakładana na pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. Z drugiej 

strony, to co jest w dolnej części slajdu, czyli funkcjonalny udział partnerów finansowych, który też 

zdejmie z nas część nakładów, kiedy już wszelkie parametry finansowe, struktura, wygrana aukcja 

mocy w jakimś zakresie, będą już znane, wtedy wejście inwestora finansowego jak najbardziej 

możliwe.  

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Mariusz Rędaszka: 

Jeszcze dodam tylko tyle, że oczywiście naszym celem jest, jak najmniejsze obciążenie naszego bilansu 

tą inwestycją, tak żebyśmy mieli również elastyczność w przyszłych latach na reagowanie na różnego 

rodzaju zdarzenia, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jak Państwo wiecie rynek jest 

dynamiczny, zmienia się, tak jak my dzisiaj to prezentowaliśmy w naszej strategii. To, co się wydarzy 

w perspektywie dziesięciu lat trudno radykalnie powiedzieć. Dlatego też chcemy sobie zachować 

pewien poziom elastyczności, takiego bezpieczeństwa, aby różnego rodzaju ryzykami, również 

ryzykami finansowymi, w przyszłości zarządzać. 

 Prezes Zarządu Dariusz Kaśków : 

Jeszcze uzupełniając wypowiedź. Właśnie w tym celu poszukujemy partnerów nie tylko branżowych, 

ale także finansowych i nie tylko jako Enea, żeby nasz bilans był obciążony jak najniżej. Jesteśmy 

otwarci na różne propozycje pojawiające się na rynku, także taki jest nasz cel. W całej rozciągłości 

czasowej 3,5 wskaźnik nie jest zagrożony, jeśli chodzi o jego przekroczenie, z docelowym ratingiem na 

poziomie inwestycyjnym. Natomiast sprawa dywidendy na 2016 rok jest otwarta, nie ma decyzji. 

Robert Maj – Haitong Bank: 

Jeśli mogę jeszcze jedno, ostatnie pytanie a propos akwizycji – podaliście też, że będziecie tę EBITDA 

zwiększać ewentualnie przez akwizycję. Czy to chodzi o ten proces EdF potencjalnie, czy jakieś inne 

procesy macie tutaj na myśli? 



 Prezes Zarządu Dariusz Kaśków : 

Tak, jesteśmy w tym procesie. Czekamy na odpowiedź. Państwo orientujecie się, jak jest teraz od 

strony decyzyjności i przepisów, sprawa z zakończeniem postępowania na sprzedaż aktywów EDF-u. 

Ireneusz Chojnacki – Wirtualny Nowy Przemysł: 

Ja mam jedno pytanie dystrybucyjne. Chciałem mianowicie zapytać w jakim stopniu te przedstawione, 

planowane nakłady w segmencie dystrybucji są pochodną aktualnie uzgodnionych planów rozwoju. 

W jakiej części, tak de facto, macie uzgodnione z regulatorem inwestycje? Dziękuję. 

 Prezes Zarządu Dariusz Kaśków : 

Tu za chwilę może odpowie Pan Prezes Dorawa, który szczegółowo poprowadzi rozmowy. Natomiast, 

jeśli chodzi o taryfę to procentowy zwrot z kapitału ulega zmniejszeniu. W związku z tym trzeba 

poszukiwać innych możliwości pozyskania kapitałów inwestycyjnych. Poproszę Pana Prezesa Dorawę 

o szczegółowe informacje. 

Prezes Zarządu Energa Operator Piotr Dorawa : 

Dzień dobry Państwu. Informacja szczegółowa jest bardzo krótka, bo jest to odzwierciedlenie w 

całości. Dziękuję bardzo.  

Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich Adam Kucza: 

Czy mamy jeszcze jakieś pytania, póki jest wolny mikrofon? Patrzę na pytania z Internetu. Pojawiło się 

pytanie o dywidendę, na które Prezes Kraśków odpowiedział. 

 Prezes Zarządu Dariusz Kaśków : 

Szanowni Państwo, naszym celem jest osiągnięcie stu procentowej, inteligentnej sieci dystrybucji wraz 

z pełnym wyposażeniem odbiorców w inteligentne liczniki zdalnego odczytu, co staramy się 

realizować. Nasze faktury są wystawiane, co do faktycznie zużytej energii, a nie co do szacunków. 

Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich Adam Kucza: 

Jeśli nie ma pytań dziękuję za Państwa uwagę, dziękuję naszym widzom internetowym. Zapraszam do 

zadawania pytań w kuluarach i do bieżącego kontaktu z nami. Dziękuję. 

 Prezes Zarządu Dariusz Kaśków : 

Ja dziękuję Państwu również za obecność. Myślę, że wyjaśniliśmy i przybliżyliśmy w sposób 

wystarczający zamierzenia grupy Energa na lata 2016-2015. Dziękuję Państwu. 


