
stała koncentracja
na obsłudze
klienta

Grupa ENERGA jako pierwsza 
polska grupa energetyczna 
wyemitowała euroobligacje, 
na kwotę 500 mln EUR.

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wieloletniego 
programu inwestycyjnego ENERGI OPERATORA SA, którego 
częścią jest rozwój sieci dystrybucyjnej. 

Zawarcie umów kredytowych 
z EBOIR na kwotę 800 mln PLN 
i z EBI na kwotę 1 mld PLN.*

Akwizycja trzech 
pracujących farm 
wiatrowych o łącznej mocy 
165 MW. 

Akwizycja spółki Ciepło 
Kaliskie przez ENERGA 
Kogeneracja.

Od Iberdrola Renewables Polska i Dong Energy.**

* Umowa z 1.07.2013 r.  ** Umowa z 31.07.2013 r.
*** Dotyczy stanu sprzed scalenia akcji Energa SA, które na podstawie uchwały nr 22 podjętej 3.09.2013 r. zostało zarejestrowane w Sądzie Re-
jonowym 9.09.2013 r.

Zawarcie umowy na budowę 
i wdrożenie systemu obsługi 
sprzedaży obejmującego:

Dzień wypłaty dywidendy określono na 3.06.2013r.

system billingowy 

system zarządzania relacjami  z Klientami (CRM) 
w Grupie

BudOwA wARtOśCI GRupy 
pOpRZEZ REAlIZACję CElów 
stRAtEGICZNyCh OpARtyCh 
NA tRZECh OBsZARACh:

KluCZOwE wydARZENIA I półROCZA 2013 

przeznaczenie na dywidendę 
prawie 91%  wypracowanego zysku, 
czyli kwotę 496 880 536,80 zł***, tj. 0,10 zł 
na akcję.

OBsZAR dZIAłAlNOśCI GRupy 
KApItAłOwEj ENERGA

Obszar działalności 
Grupy ENERGA

Obszar działalności operatora 
systemu dystrybucyjnego

Elektrownie wodne (OZE)

Farmy wiatrowe (OZE)

ENERGA - grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii 
elektrycznej i cieplnej. Dostarcza energię elektryczną dla ponad 2,9 mln klientów, co daje 
jej około 16 procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej.

MIsjA I wIZjA
Poprawiamy komfort życia i pracy naszych klientów. Dążymy do stworzenia efektywnej i innowacyjnej grupy, 
elastycznie dostosowującej się do warunków rynkowych. 

PodsUMoWaNiE i PółRocza 2013 

w I półroczu 2013 r. 
39% wytworzonej energii 

elektrycznej pochodziło 
z odnawialnych źródeł energii.

ozE

minimalizacja 
wpływu 
na środowisko

rozwój 
działalności 
dystrybucyjnej



wyNIKI GRupy ZA I półROCZE 2013

utrzymanie ratingów 
kredytowych na poziomie 
inwestycyjnym.

I półrocze 2013

cały rok 2012

CElE fINANsOwE GRupy:

RAtINGI KREdytOwE GRupy

Moody’s       Baa1
Fitch              BBB
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ZAdłuŻENIE NEttO/ EBItdA

KLUczoWE daNE oPERacyJNE 
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ElEKtRyCZNEj BRuttO (w Gwh)
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wsKAŹNIKI sAIfI i sAIdI ZA ROK 2012

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, a zwłaszcza, celów finansowych i operacyjnych Spółki. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu 
założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka działa obecnie i będzie działała w przyszłości. Do założeń tych należą, w  szczególności, 
zdolność Spółki do realizacji swojej strategii, a także oczekiwania dotyczące rentowności i wzrostu, rozwoju sytuacji w sektorze energetycznym, nakładów kapitałowych, dostępności 
finansowania oraz planowanych przez Spółkę działań restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnej ocenie Zarządu oraz, siłą 
rzeczy, na okolicznościach, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, 
na które Spółka nie ma wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić 
od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki lub jej sytuacja finansowa czy perspektywy będą znacząco odbiegać od tych wyrażonych lub 
wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć Spółki.

Ograniczenie wysokości nakładów na 
indywidualne projekty do wartości 
nieprzekraczającej rocznej EBItdA Grupy.

utrzymanie bezpiecznego poziomu 
wskaźników finansowych. 
W tym „Długu netto/EBITDA” nie większego niż 2,5.

udZIAł w EBItdA pOsZCZEGólNyCh 
sEGMENtów  r/r
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dystRyBuCjA spRZEdAZ wytwARZANIE

SAIDI - systemowy wskaźnik średniego (przeciętnego) 
rocznego czasu trwania przerw.

SAIFI -systemowy wskaźnik średniej liczby (częstości) 
trwania przerw na osobę.

saidi 309 MiN./odBioRcę

saiFi 3,8 PRzERW/odBioRcę


