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Szanowni Państwo, 

 

Zapraszam do lektury Raportu Rocznego Grupy Energa za 2020 rok. Minione, raportowane 12 miesięcy  

w sektorze energii były prawdziwym sprawdzianem odpowiedzialnego zarządzania i podejmowania ważnych 

decyzji biznesowych. Grupa Energa zachowała stabilną pozycję i wypracowała optymalne wyniki finansowe 

pomimo trudnych warunków zewnętrznych, związanych przede wszystkim z pandemią COVID-19. W tej 

sytuacji o dobrej kondycji naszej Grupy świadczy m.in. utrzymanie wyniku EBITDA na poziomie niemal 

identycznym jak w poprzednim roku. Wyższe o 3% niż przed rokiem były natomiast przychody (12,5 mld zł) 

 i wynik na działalności operacyjnej (664 mln zł, +45% r/r). Kluczowa dla działalności całej Grupy – Linia 

Biznesowa Dystrybucja – poprawiła wynik EBITDA o 9% r/r. Grupa Energa zwiększyła również nakłady na 

inwestycje o ok. 9% r/r, do poziomu 1,7 mld zł, z czego 1,35 mld zł przeznaczono właśnie na obszar dystrybucji.  

Rok 2020 był dla Grupy Energa wyjątkowy nie tylko ze względu na zewnętrzne warunki, ale również z racji 

historycznych zmian w akcjonariacie Energi SA. Przejęcie kapitałowe przez PKN ORLEN SA, który stał się 

dominującym akcjonariuszem, zainicjowało postępujący proces integracji obu grup kapitałowych. Celem jest 

stworzenie koncernu multienergetycznego, bardziej odpornego na zmienne warunki gospodarcze czy 

regulacyjne oraz zdolnego do jeszcze lepszego konkurowania na rynku w Polsce i w Europie. Grupa Energa 

w tworzenie nowego podmiotu wnosi m.in. swój największy kapitał – doświadczonych pracowników, 

posiadających ogromne zasoby wiedzy oraz umiejętność opracowywania innowacyjnych rozwiązań.  

Miniony rok przeznaczyliśmy też na porządkowanie portfela inwestycyjnego oraz wspólne rozpoznanie 

potencjału synergii. Wierzę, że pozwoli to wzmocnić multienergetyczny koncern i wyznacza nowe kierunki 

rozwoju energetyki nisko- i zeroemisyjnej w oparciu o strategię ORLEN 2030. Jesteśmy ważnym filarem 

dynamicznej struktury biznesowej z bogatym portfelem posiadanych aktywów.  

Nasze plany i możliwości rozwoju pozostają realne, ambitne i nakierowane na działania wzmacniające samą 

Grupę, jak też bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jest to szczególnie ważne w obliczu trwającej zielonej 

transformacji. Dlatego w 2021 roku będziemy kontynuować kompleksową modernizację sieci 

elektroenergetycznych naszego Operatora Systemu Dystrybucyjnego do standardu smart grid, oraz rozwijać 

segment OZE. Pozwoli to z jednej strony na szybsze wykrywanie i usuwanie awarii, z drugiej zaś umożliwi 

skuteczniejsze zarządzanie całą siecią w obliczu dynamicznie rozwijających się źródeł odnawialnych – 

zarówno dużych, komercyjnych aktywów OZE, jak też prywatnych mikroinstalacji. W bieżący rok weszliśmy  

w tempie pozwalającym na dalszy rozwój naszej Grupy. 
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