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Zapis sesji Q&A z konferencji wynikowej Grupy Energa  
I półrocze 2017 roku 
 
 
Warszawa, 9 sierpnia 2017 r. 
 
Sesja pytań i odpowiedzi. 
 
 
Adam Kucza, kierownik zespołu IR  
Zapraszam do zadawania pytań, czy to na sali czy spośród prawie dziewięćdziesiątki osób, które nas 
oglądają w transmisji.   
 
 
Q: Paweł Puchalski, BZ WBK 
Czy strata z II kwartału PGG będzie się pogłębiać? 
 
 
Jacek Kościelniak, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Energa SA  
Regularnie analizujemy sytuację, spotykamy się na bieżąco. Nie chcielibyśmy analizować naszej oceny 
sytuacji, bowiem nie jesteśmy przez PGG do tego upoważnieni. Posługujemy się informacjami 
publicznie dostępnymi, również na stronie internetowej PGG. W sytuacji, kiedy pojawiają się 
odstępstwa od realizacji biznes planu, sam osobiście wykonuję telefon do Zarządu PGG. Wiosną tego 
roku odbyliśmy wizytę w jednym z zakładów górniczych. Zrozumieliśmy jak proces produkcji węgla 
wygląda. To nas cieszy, że przedstawiono nam bardzo rzetelnie to, co PGG zrobiło. W jaki sposób 
przeprowadziło i przeprowadza nadal synergię Grupy. W jaki sposób się to przekłada na dobrą sytuację 
finansową. Na pewno Pan śledzi strony internetowe CIRE. Nie chcę tu cytować ministra 
Tchórzewskiego, ale jest mowa między innymi o tym, że wykonanie planu wydobywczego PGG nie jest 
zagrożone.  
 
Daniel Obajtek, Prezes Zarządu Energa SA  
Cały czas monitorujemy i staramy się czynnie w tym uczestniczyć. Dla nas jest to ważne 
przedsięwzięcie. Mogę powiedzieć, że to nie jest zła inwestycja. A uważamy, że wszystko idzie w 
dobrym kierunku. Również wszelkie wskaźniki wskazują na to, że firma idzie w dobrym kierunku. 
Oczywiście cały proces zależy od ciągłości, od reformowania, od reagowania na pewne zagrożenia, co 
my też czynimy. Jak wiecie jesteśmy też w to finansowo zaangażowani. Na dzień dzisiejszy oceniamy, 
że jest to dobra inwestycja i tyle Państwu możemy powiedzieć. Uważam, że ze strony Zarządu jest 
zadowolenie i akceptacja, co do dalszych ich działań, które będą skutkować poprawą efektywności oraz 
też poprawą zyskowności. Ostatnio miałem spotkanie z prezesem Zarządu, prawie czterogodzinne, 
więc przedstawiono też całkowity kierunek. Też staramy się w pewnym zakresie podpowiadać 
podpowiedzią, pewnymi analizami. W związku z tym wszystko jest na dobrej drodze w tym zakresie.  
 
 
Q: Pytanie od internautki   
Czy Energa przewiduje dalsze dokapitalizowanie PGG? 
  
Daniel Obajtek 
Nie przewidujemy dalszego dokapitalizowania. Uważamy, że to dokapitalizowanie jest wystarczające 
na tym etapie. Już Państwu powiedziałem, że trzeba będzie odchodzić, od tego, aby być tak zwanym 
inwestorem finansowym. My nie chcemy być inwestorem finansowym. I nie przewidujemy dalszej 
inwestycji w Grupę. Przewidujemy zupełnie inne inwestycje. Ale te inwestycje mają jak gdyby 
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zwiększyć wartość dodatnią Grupy, jeżeli chodzi o aktywa, nabycie tych aktywów. Ale tam, gdzie 
będziemy większościowym partnerem.      
 
Q: Krzysztof Kubiszewski, DM Trigon 
Czy Enerdze podoba się projekt Ostrołęka? 
 
Daniel Obajtek 
To nie jest kwestia czy nam się projekt w Ostrołęce podoba czy nie podoba. To nie jest kwestia naszych 
upodobań. To jest kwestia biznesu. Jest jakaś dziwna aura wokół tego projektu. Cały czas się podkreśla, 
że to nie jest może potrzebne. A to nie jest prawdą. Doskonale zdajecie sobie sprawę, że jesteśmy 
Grupą, która produkuje cztery i pół terawatogodziny, a tak naprawdę sprzedaje ponad dwadzieścia 
jeden terawatogodziny. Nam, jako Grupie to się opłaca. Zyskujemy dodatkowe źródło wytwarzania. 
Przecież mamy masę klientów. I zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych i my musimy 
mieć miks paliwowy, miks energetyczny, który mamy. I musimy rozwijać jedną gałąź, drugą i trzecią 
gałąź. Musimy rozwijać, jeśli chodzi o OZE, musimy rozwijać, jeśli chodzi o energię z węgla i musimy 
rozwijać tak zwany handel, obrót energią. Musimy w tych trzech kierunkach iść. I jesteśmy jedną z 
Grup, która ma najmniejsze źródła wytwarzania. Więc jest normalną rzeczą, że budowa Ostrołęki 
spowoduje też zyski, jeśli chodzi o rozwój, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o wizje Spółki na 
dalszą ekspansję rynku. Mamy też dużo klientów biznesowych. Nie możemy być wiecznie zależni od 
handlu energią. My musimy mieć również tyle źródeł wytwórczych by być silną Grupą. Niektórzy 
twierdzą, czy to się opłaca czy nie. Sami Państwo widzicie, że zapotrzebowanie na energię rośnie. 
Dochodzi nam coraz więcej klientów indywidualnych i biznesowych. My musimy uzyskać tę stabilność, 
my musimy mieć tę mobilność w cenie. My nie możemy wiecznie przekładać wszystko na zakup, na 
zakup. Oczywiście taka Grupa jest ponadczasowa. Są lata gdzie bardziej opłaca się korzystać z takiej 
energii, są lata gdzie bardziej opłaca się handlować energią, kupować energię. Ale my musimy patrzeć 
na stabilność, jeśli chodzi o kilkanaście lat do przodu. Więc dla nas, jako Grupy jest to inwestycja, która 
jest niezbędna i potrzebna. Również mamy taką nadzieję, że procesy, jestem pełen wiary w tym 
zakresie, że procesy legislacyjne nam również w tym zakresie pomogą.            
 
 
Q: Krzysztof Kubiszewski, DM Trigon  
Czy może rozważycie zakup jakiś gotowych aktywów?  
 
Daniel Obajtek 
Również rozważamy. To nie jest kwestia. Tylko my chcemy nabywać aktywa te, które nabędziemy za 
faktyczną ich wartość. Ja bym może nie odnosił się do lat do tyłu, gdzie nabywano pewne aktywa, które 
za bardzo nie miały tej wartości adekwatnej do cen rynkowych. Oczywiście jesteśmy zainteresowani 
nabywaniem pewnych aktywów i je będziemy nabywać. Ale również będziemy inwestować w 
Ostrołękę i myślimy, że wszelkiego rodzaju akty legislacyjne w tym zakresie, jestem optymistą, że nam 
w tym pomogą.  
 
 
Q. Inwestor indywidualny  
Czy spółka w kontekście Ustawy o OZE robiła jakąś estymację, jak to może wpływać na wynik 
finansowy? I czy będziecie korzystać z dobrodziejstw tej ustawy i zmieniać do stawek rynkowych 
cenę certyfikatów zielonej energii? 
 
Daniel Obajtek 
Nie chcę się bardzo dokładnie wypowiadać na ten temat z prostej przyczyny, że jeszcze nie skończył się 
proces legislacji tej ustawy, ponieważ jest teraz u Pana Prezydenta. Nie chciałbym się na ten temat 
wypowiedzieć, bo to zależy od tego, czy Pan Prezydent to podpisze, czy tego nie podpisze. Ten proces 
prawny - prawnie jest niezakończony. W związku z tym będzie później raport, będziecie Państwo 
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poinformowani o tym. Ale też nie jest tak, że my nie liczymy, nie robimy analiz w tym zakresie. W tym 
zakresie robimy analizy, w tym zakresie to monitorujemy cały czas. Ale jeżeli chodzi o umowy, 
będziemy się stosować do prawa. I na tym etapie skończę swoją wypowiedź, bo to, co Państwu mówię 
– nie chcę wypowiadać się nad ustawami, które nie weszły w życie. Ale też nie jest prawdą, że nie mamy 
przeprowadzonych pełnych analiz, obliczeń skutków wszystkiego. To wszystko mamy przeprowadzone. 
Czekamy na decyzję Pana Prezydenta. Zobaczymy. Oczywiście nie ukrywam, Państwo to doskonale 
wiecie, jaki procent tej energii posiadamy. I zawsze będzie to miało wpływ na Grupę. To nie jest tak, że 
nie będzie miało wpływu na Grupę. Ale, w jakim zakresie, to dostaniecie Państwo pełną informację w 
swoim czasie.      
 
 
Q. Inwestor indywidualny 
Dzisiaj poszła informacja z Energa Obrót, że Państwo nie będziecie tych umów renegocjować.  
 
Daniel Obajtek 
Ja pamiętam, jaka była wypowiedź Pana Prezesa. Panie Prezesie proszę zacytować Pana wypowiedź 
słowo w słowo. Poproszę Pana Prezesa Dybowskiego o wypowiedź. Ta wypowiedź nie była 
jednoznaczna w tym zakresie.    
 
Jarosław Dybowski, Prezes Zarządu Energa - Obrót  
Pytanie dotyczyło procesowanej w tej chwili zmiany do Ustawy o OZE. Czy na podstawie tych zmian 
spodziewane są wypowiedzenia umów ze strony Energa SA. Wypowiedź była taka, że w sprawie 
długoterminowych umów, ta zmiana nie daje nam podstawy do wypowiadania umów. Na podstawie 
tej nowej właśnie zmiany.  
 
Daniel Obajtek 
Proszę podkreślić, że - ta zmiana. Mamy pewną drogę opracowaną. Mamy analizy, mamy pewne 
przemyślenia. Jesteśmy odpowiedzialni za firmę. Jesteśmy odpowiedzialni za każdy rodzaj naszych 
działań. Więc te wszelkie działania, które będą, będą zapewniały bezpieczeństwo firmy. Wręcz – wzrost 
wartości tej firmy.  
 
 
Q. Pytanie od internauty  
Czy Energa przewiduje udział w projekcie budowy elektrowni jądrowej? 
 
Daniel Obajtek 
Na dzień dzisiejszy Energa nie myśli uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Mamy wieloletnią strategię, 
wieloletni plan. Państwo wiecie, w jakich planach uczestniczymy. Nie przewidujemy uczestnictwa w 
tym zakresie. Nie prowadzimy żadnych rozmów w tym zakresie. Jest stworzona spółka EJP jeden. Nie 
mamy, nie posiadamy żadnych udziałów w tej spółce celowej, ani nie są prowadzone żadne rozmowy, 
byśmy mogli wejść, jako partner, przy tego rodzaju inwestycji. Co – już trzeci raz podkreślam - nie 
bylibyśmy tam na pewno inwestorem strategicznym, bylibyśmy bardziej inwestorem finansowym. Co 
nie jest dla nas dobre, jako dla Grupy.  
 
 
Q. Robert Maj, Ipopema  
Czy będzie Panowie rekomendować wypłaty dywidendy? 
W jakim sektorze będą akwizycje? O jakich aktywach myślicie?  
Jeśli chodzi o liczbę spółek Grupy to ta liczba będzie spadała. Ale zatrudnienie wzrosło. Jak można 
skwantyfikować oszczędności z tej restrukturyzacji? 
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Daniel Obajtek 
Jeśli chodzi o wzrost zatrudnienia, to to zatrudnienie będzie w pewnym zakresie rosło. Powiem, 
dlaczego. Ponieważ, po pierwsze zwiększamy ilość fachowców. Będziemy zatrudniać dodatkowych 
elektromonterów. Będziemy zwiększać kompetencje poszczególnych spółek w Grupie. My odchodzimy 
od takiego modelu, że te spółki były tylko po to, że te prace przekazywano dalej do firm zewnętrznych. 
Nie, to my musimy zwiększać kompetencje w Grupie. Zatrudnienie będzie rosło, ale tak zwanej kadry 
technicznej. Nie kadry kierowniczej. To zatrudnienie będzie raczej malało. Zwiększamy zatrudnienie 
kadry technicznej, kadry, która generalnie może wykonywać pewien zakres prac, które będą 
zdecydowanie tańsze, niż te prace, które są robione przez firmy zewnętrzne. I to już czynimy. Ale też, 
odchodzimy od pewnych mechanizmów. Podam jeden przykład. To jest dobry przykład, jeśli chodzi o 
budowanie systemu, jeśli chodzi o utrzymanie systemu czy inne rzeczy. Była taka sytuacja, że my też 
prowadzimy pewne analizy i każda nasza decyzja jest poparta, aby firma zyskała, aby miała jak 
największe dochody. Nie możemy prowadzić, a Grupa do niedawna prowadziła taką zasadę, że 
zatrudniano ludzi poprzez pośrednictwa innych firm. Czyli tak naprawdę podpisywano umowy z innymi 
firmami, ci ludzie dawali nam pięćdziesięciu, sześćdziesięciu ludzi, którzy wykonywali prace. My, jako 
Grupa nie mamy zamiaru łamać prawa pracy. To nie może być tak, że praca, która jest ciągle 
wykonywana przez parę lat idzie przez różne firmy pośrednictwa pracy. I z naszych wyliczeń wynikało, 
że była to znacznie droższa forma zatrudnienia. Ponieważ my tym pracownikom nie mogliśmy płacić 
niższych cen, to prawo dyktuje, iż takie ceny jak są w Grupie, jeszcze praktycznie płaciliśmy za całe 
pośrednictwo, za całą obsługę. To, po co nam spółki, które obsługują core bussines, typu logistyka, 
typu generalnie, centrum usług. Więc automatycznie to nas kosztowało drożej, więc stwierdziliśmy, że 
tych ludzi bierzemy do Grupy, że ci ludzie będą naszymi pracownikami, że to się Grupie zdecydowanie 
bardziej opłaca. To, co Państwu powiedziałem. Czy też odtwarzanie firmy ochroniarskiej. Jeżeli 
policzyłem koszty funkcjonowania tego, co było, na zasadzie firm zewnętrznych, to jest to droższe o 
około piętnastu do dwudziestu procent. To nie jest kwestia, że to jest jakaś praca sezonowa. Ja też nie 
mogę pozwolić, żeby te pieniądze były odsączane z firmy, przez jakieś umowy, które niekoniecznie są 
korzystne. Wręcz, które, nie mogę użyć słowa są nieuczciwe, ale generalnie mam wiele wątpliwości w 
tym zakresie. Mam wiele wątpliwości w tym zakresie, że niby firma buduje własny system bilingowy, a 
tak naprawdę, co roku, więcej prac jest przekazywanych na zewnątrz, przy zatrudnieniu masy ludzi. I 
jak buduje swoje kompetencje, jak coraz więcej prac przekazuje na zewnątrz. To się pozbywa, tak 
naprawdę swoich kompetencji. Więc ten proces zarządzania zasobami ludzkimi całkowicie zmieniamy. 
To nie był dobry proces. Ale i też, jak Państwo to zauważyliście, skończyła się nam umowa społeczna. 
Mogę powiedzieć, że my rozmawiamy ze związkami zawodowymi. To nie jest tak, że nie rozmawiamy 
ze związkami. Ale na pewno, jeśli chodzi o umowę społeczną, to nie będzie to umowa społeczna. To 
będzie jakieś porozumienie, które chcemy podpisać, ale to porozumienie ma być bezpieczne dla firmy. 
To porozumienie ma nie być w przyszłości wykorzystywane w odwrotnym stopniu. Proszę zobaczyć, ta 
umowa społeczna był trochę źle wykorzystana. Zdarzały się sytuacje, sytuacje były nagminne, że był 
program dobrowolnych odejść, odeszło masę ludzi, którzy byli faktycznie fachowcami, firma 
wywianowała ich niesamowitymi odprawami, pozbyła się automatycznie przez to kompetencji, a 
potem zlecała te prace maksymalnie firmom zewnętrznym. I ja nie chciałbym, żeby były zawierane 
jakieś umowy, które będą osłabiać firmę, jeśli chodzi o kapitał, zasób ludzki. Te umowy - nie mogą. Ale 
my też chcemy ze związkami współpracować, my jesteśmy przy stole, my rozmawiamy, ale na 
warunkach takich, które opłacą się i tej stronie pracowniczej i nam. I sądzę, że te rozmowy idą w 
dobrym kierunku. Oczywiście mogę powiedzieć, że na pewno nie będą takie obciążenia jak były. To 
zdecydowanie - nie. W życiu nie zgodzimy się na okresy wypowiedzenia, które są niesamowicie długie. 
Tu mojej zgody absolutnie nie będzie. I też absolutnie rozróżniam w tych negocjacjach, co jest dbaniem 
o pracowników, bo dziś jest tak naprawdę rynek pracownika, nie pracodawcy, a co jest w 
kompetencjach Zarządu. I też związki zawodowe muszą wiedzieć, w jakim obszarze się mają poruszać. 
Jeżeli poruszają się w obszarze bezpieczeństwa, poprawy warunków pracy pracownika, jego warunków 
– to tak. Ale jeżeli związki by chciały się poruszać w obszarze zarządzania – to nie. Tu mojej zgody, ani 
Zarządu nigdy nie będzie. Poruszanie się w obszarze zarządzania, – ponieważ my za ten obszar 
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odpowiadamy. Rozmowa ze związkami zawodowymi – tak. Pewien etap porozumienia – tak. I uważam, 
że te rozmowy są w dobrym klimacie. Jeszcze było pytanie o akwizycje i dywidendę.  
 
Jacek Kościelniak  
Jeśli chodzi o dywidendę. Podtrzymujemy dobrą tradycję wypłaty dywidendy. Z takim przesłaniem 
Energa szła na Giełdę Papierów Wartościowych. Ponieważ sytuacja finansowa nasza jest stabilna i 
widzimy ten trend utrzymujący się zarekomendowaliśmy Radzie Nadzorczej, Rada Nadzorcza Walnemu 
wypłatę dywidendy. Dziewiątego października nastąpi wypłata. Rozumiem, że Pan bardziej pytał o 
przyszłość. Nie odżegnujemy się od podobnego podejścia w przyszłości, aczkolwiek jest to uzależnione 
od realizacji naszego procesu inwestycyjnego i strategii. 
 
Daniel Obajtek  
Pan pytał o akwizycje. Prowadzimy rozmowy. Ja nie ukrywam. Prowadzimy rozmowy i związane z 
ciepłem. I związane z innymi źródłami wytwórczymi. I zobaczymy jak się te rozmowy skończą. Musi się 
nam to opłacać przede wszystkim. Musi mieć to po prostu przyszłość. I zawsze Grupa jest 
zainteresowana nabyciem aktywów, czy to źródeł wytwórczych, OZE czy też innych źródeł 
wytwórczych, ale tylko wtedy, gdy opłaca się to Grupie. Będzie to budowało siłę Grupy i pozycję Grupy. 
Jeżeli chodzi o transakcje, inne, które były w dwa tysiące piętnastym, czternastym i trzynastym. Ta 
historia ekonomiczna mówi, że nie wszystkie były trafione. I musimy takich zdarzeń unikać. I też 
musimy unikać jednej rzeczy, że Grupa angażuje się we wszystko. Robi projekty, projekty, jeszcze raz 
projekty, potem te projekty generalnie za jakiś czas, jest robiony odpis, bo stają się niepotrzebne, 
nierentowne, niewłaściwe. I w takim kierunku też nie możemy iść. Sporo było takich projektów 
wcześniej, które ulegały również, było zaangażowanie finansowe, robiono odpisy, z racji tego, że one 
generalnie z czasem były nieopłacalne. I to nie jest tak. Już można było przewidzieć wcześniej, zawsze 
jest ryzyko inwestycyjne, powiedzmy to wprost. Ale niektóre projekty można było zdecydowanie 
wcześniej przewidzieć i nie wchodzić w pewne zadania, aby później nie odkładać tego na półkę. Od 
takiego czegoś odchodzimy. Jesteśmy zaangażowani w to, co nam się opłaci. Co daje perspektywy na 
wiele lat do przodu, że to się będzie opłacać. Oczywiście, jest to zawsze jakiś stopień ryzyka, tylko my 
musimy zminimalizować ten stopień ryzyka dla dobra akcjonariuszy.  
Jeśli chodzi o dywidendę. To, jeżeli firma będzie stać jak stoi i będzie mieć coraz lepsze wyniki 
finansowe, to my jesteśmy za tym, by tym zyskiem się dzielić. To działa w dwie strony. To też jak gdyby 
bardziej nas wiąże z akcjonariuszami i wcale nie odżegnujemy się od tego. Oczywiście inwestycje jak 
najbardziej. Inwestowane, zwiększanie wartości Grupy, ale również dzielenie się tymi zyskami. 
 
Jacek Kościelniak 
Jak widać na wykresie – bezpieczeństwo finansowe naszej Grupy. Mamy swoje parametry i te 
parametry staramy się utrzymać poza wszelką wątpliwość i taką politykę zarządzania finansami 
prowadzimy. Bardzo ostrożną i wyważoną. Muszę powiedzieć, że wnikliwie badamy wszelkiego rodzaju 
ryzyka. Absolutnie analizujemy wszelkie procesy biznesowe zachodzące w Spółce w poszczególnych 
segmentach. Szacujemy ryzyko, kwantyfikujemy to ryzyko i mamy również programy przeciwdziałania 
tym ryzykom, gdyby one miały zaistnieć.  
 
Daniel Obajtek 
Jeśli chodzi o tę synergię i sposób zarządzania Grupą. Przez to rozdrobnienie Grupy, nie tylko u nas, ale 
tak ogólnie chciałbym powiedzieć, tak pozbywa się pewnej odpowiedzialności za zarządzanie. I my od 
tego odchodzimy. Stosujemy się do pewnego ładu korporacyjnego, ale Zarząd musi pracować, musi 
wchodzić w core bussines. Zarząd głównej firmy musi wchodzić w core bussines. To nie jest tak, że tam 
jest jakaś inna spółka, zależna pośrednio czy bezpośrednio i ma swój zarząd i my się tym absolutnie nie 
interesujemy. Nie. Bo niejednokrotnie, na początku zdarzało się, co poniektórym nie odpowiedzieć mi 
na pytanie. Bo generalnie, bo to ład. Zasłanianie się różnym innymi rzeczami. Nie. Ja nie toleruję takiego 
stylu zarządzania. Sam pracuję po szesnaście godzin i mam prawo o każdej porze dnia i nocy wezwać 
każdego menadżera, każdego dyrektora, każdego prezesa i musi mi odpowiedzieć na pytania. I nie 
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zajmuję się tak zwanym, tym planktonem, krążącym gdzieś tam, typu czy dać na taką akcję, czy na taką 
akcję. Tylko wchodzę w biznes. Analizuję, jakie są zyski, jakie są działania. Odbudowaliśmy pozycję 
audytu. Nie może tak być, że nie jest robiony audyt, że nie jest realizowana kontrola właścicielska. Albo 
jest realizowana, a nie jest to przekładane na wykonywalność. Tak nie jest w naszej Grupie. Powiem 
bezpośrednio. Przychodzi Pan Prezes, odpowiada mi na pytanie i nie potrafi mi odpowiedzieć na 
pytanie. To przepraszam bardzo, ale musimy się rozstać. Zarządzanie firmą musi być i nie może to być 
zarządzanie rozmydlane przez jakieś czterdzieści cztery spółki, które ktoś tam sobie potworzył. Nie 
można rozmydlać zarządzania firmą. Zarządzam, odpowiadam, decyduję. I tak też to realizujemy. I ta 
synergia Grupy ma temu służyć. A nawet, jak jeszcze tej synergii nie ma, mamy wiele mechanizmów 
uszczelniających Grupę. Wiele mechanizmów audytowych wprowadziliśmy. Jak Państwo widzą przez 
ostatnie trzy, cztery miesiące dynamiczna była zmiana również, jeśli chodzi o zarządy tak zwanych 
spółek core bussinesowych. Tam też była zmiana. Zmiana nie była podyktowana kwestią, czy ktoś kogoś 
widzi, podoba mu się, czy nie podoba. Tylko decyzjami.  
Decyzjami, które były poparte analizami, audytem, kontrolą właścicielską, a nie widzimisię. Dlatego ta 
spółka będzie coraz lepiej zarządzana. Widzicie to Państwo na wynikach, one są zdecydowanie lepsze, 
od wyników, które były planowane. To jest praca od podstaw. Na początku odnośnie planu rzeczowo 
– finansowego. Kilka nocy z Panem Prezesem (Jacek Kościelniak) przesiedzieliśmy nad planem 
rzeczowo – finansowym. Po pierwsze robi się tę szczelność, już na planie rzeczowo – finansowym, by 
móc ogarnąć taką dużą strukturę, jeżeli chodzi o wydatki. 
Dziękuję za tak liczne przybycie. Jeszcze nie mieliśmy tak licznego przybycia. Ja ze swojej strony 
obiecuję, że będę się starał. Państwo reprezentujecie inwestorów i pragnę zwrócić się do inwestorów, 
że będziemy się dalej rozwijać. Będziemy dalej umacniać spółkę, będziemy dalej generować coraz 
większe zyski i warto w nas inwestować. Pokazują to wszelkie cyfry i wszelkie analizy. Zapraszam do 
inwestycji w naszą Grupę. Dziękuję bardzo. Miło było Państwa widzieć.  
 
Q: Pytanie od internauty. 
Jakie działania podejmuje, zamierza podjąć Energa by przekonać inwestorów do inwestycji w 
Spółkę?  
 
Jacek Kościelniak  
Między innymi takie działanie, jak to. Spotykając się z Państwem, rozmawiając na temat bieżącej naszej 
działalności. Prezentując wyniki finansowe. Spotykając się również z inwestorami z zagranicy. Jesteśmy 
spółką publiczną, notowaną na Giełdzie. Obowiązują nas określone procedury marowskie, procedury 
KNFu. Informujemy publicznie o ważnych wydarzeniach, mających istotny wpływ na wyniki finansowe. 
Działamy z otwartą przyłbicą. I absolutnie naszą działalność prowadzimy w sposób transparentny. I w 
ten sposób próbujemy przekonywać inwestorów do inwestowania. Aczkolwiek, tutaj padało z sali 
pytanie, dlaczego tak lubimy Ostrołękę? Bo jest to konwencjonalne źródło wytwarzania. Lubimy, 
dlatego, żeby jednak zdywersyfikować źródła wytwarzania. Wytwarzamy, jako nasza Grupa najwięcej 
prądu z odnawialnych źródeł energii. Chcemy to bilansować, równoważyć. To są długotrwałe procesy i 
jeśli chodzi o nasze wewnętrzne inwestycje, to będziemy tak, jak to już Pan Prezes Obajtek wspomniał, 
inwestować w takie projekty, które są i będą związane z naszym core bussinesem.  
 
 
Q: Pytanie od internauty  
W jakie spółki zamierza inwestować Energa, jaki rodzaj akwizycji jest planowany? 
 
Jacek Kościelniak 
Tak, jak powiedzieliśmy. Po pierwsze – analiza opłacalności inwestycji. Po drugie - przełożenie tego na 
EBITDA i wynik finansowe i aktywa Grupy. Po trzecie – kwestie związane z naszą bieżącą działalnością. 
Tak, jak powiedzieliśmy wcześniej, w aktywa o charakterze wydobywczym nie zamierzamy inwestować 
na ten moment i w ogóle.  
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Adam Kucza  
Dziękuje za uwagę i frekwencję. Dziękuję internautom. Zapraszam do kolejnej transmisji w listopadzie.  
 
   
 
 
 
 
 
 


