List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A.

Szanowni Pañstwo,
Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa rêce Raport Roczny Grupy Kapita³owej TAURON, w którym prezentujemy
wyniki finansowe i najwa¿niejsze wydarzenia 2014 roku.
Ubieg³y rok obfitowa³ w wydarzenia istotne zarówno dla ca³ego rynku, jak i dotycz¹ce bezpoœrednio Grupy
TAURON. W 2014 r. mieliœmy do czynienia z niesprzyjaj¹c¹ sytuacj¹ rynkow¹ w sektorze energetycznym.
Odzwierciedla to spadek produkcji energii elektrycznej w Polsce o 3,7 proc., przy czym w przypadku
Ÿróde³ wytwórczych opartych o wêgiel kamienny spadek produkcji przekroczy³ 5 proc. Niezadowalaj¹cy
by³ równie¿ poziom krajowego zu¿ycia energii, które wzros³o zaledwie o 0,5 proc. Miniony rok przyniós³
jednak znacz¹c¹ poprawê w zakresie rynkowych cen energii, które ustabilizowa³y siê na poziomie
ok. 180 z³/MWh.
Niezale¿nie od sytuacji rynkowej, Grupa TAURON wypracowuje solidne wyniki finansowe konsekwentnie
realizuj¹c za³o¿enia strategii korporacyjnej. W ubieg³ym roku przychody Grupy wynios³y 18,4 mld z³,
a EBITDA osi¹gnê³a poziom 3,6 mld z³ i by³a porównywalna do osi¹gniêtej w 2013 r. Na uwagê zas³uguje
wzrost mar¿y EBITDA do ok. 20 proc. Kluczowe znaczenie mia³y Obszary Dystrybucja i Sprzeda¿, które
³¹cznie wygenerowa³y 76 proc. EBITDA Grupy.
Do istotnych zdarzeñ pozytywnie wp³ywaj¹cych na osi¹gniête wyniki nale¿y w szczególnoœci zaliczyæ
przychody z tytu³u Operacyjnej Rezerwy Mocy, oszczêdnoœci zwi¹zane z realizowanym programem
poprawy efektywnoœci oraz minimalne koszty dotycz¹ce emisji CO2. Z drugiej strony, wynik finansowy
obni¿y³o miêdzy innymi przywrócenie obowi¹zku umarzania czerwonych i ¿ó³tych certyfikatów, ni¿sze
wolumeny i ceny sprzeda¿y energii oraz zdarzenia jednorazowe.
Zysk netto przypadaj¹cy akcjonariuszom jednostki dominuj¹cej wyniós³ w 2014 r. blisko 1,2 mld z³
i by³ o 9,7 proc. ni¿szy ni¿ rok wczeœniej. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e spó³ka konsekwentnie dzieli siê
zyskiem z akcjonariuszami. W 2014 r. przeznaczyliœmy na wyp³atê dywidendy 333 mln z³, co odpowiada
25 proc. zysku Grupy osi¹gniêtego w 2013 r.
Maj¹c na uwadze zmienn¹ sytuacjê rynkow¹, w czerwcu 2014 r. dokonaliœmy aktualizacji strategii
korporacyjnej. Jej fundamenty pozostaj¹ niezmienne, dostosowaliœmy natomiast za³o¿enia strategii
do polityki energetycznej Unii Europejskiej i ambitnych celów dotycz¹cych emisji CO2, która w du¿ym
stopniu bêdzie determinowaæ kszta³t naszego rynku energii.
Zaktualizowana strategia zak³ada miêdzy innymi wzrost mocy wytwórczych w wyniku uruchomienia
wysokosprawnych bloków energetycznych w ró¿nych technologiach o ³¹cznej mocy 2,2 GW. Wa¿nymi
obszarami wzrostu bêd¹ równie¿ Obszary Dystrybucja i Sprzeda¿. £¹czne nak³ady inwestycyjne Grupy
TAURON w latach 2014–2023 wynios¹ ok. 37 mld z³. Jedn¹ z flagowych inwestycji jest budowa bloku
wêglowego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Umowa z wykonawc¹ – konsorcjum Rafako-Mostostal
Warszawa – zosta³a podpisana w kwietniu 2014 r. Realizujemy równie¿ istotne inwestycje w pozosta³ych
obszarach – m.in. kontynuujemy budowê bloku parowo-gazowego w Elektrociep³owni Stalowa Wola
i bloku kogeneracyjnego w Tychach. W Obszarze Wydobycie trwaj¹ prace przy budowie poziomu 800 m
w Zak³adzie Górniczym Janina oraz szybu Grzegorz w Zak³adzie Górniczym Sobieski.
TAURON z powodzeniem pozyskuje œrodki ze Ÿróde³ zewnêtrznych na sfinansowanie inwestycji.
Zakoñczona nadsubskrypcj¹ ubieg³oroczna emisja obligacji zapewni³a Grupie 1,75 mld z³, a du¿e
zainteresowanie inwestorów pozwoli³o nam uzyskaæ atrakcyjne oprocentowanie. Pozyskaliœmy równie¿
kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokoœci ok. 300 mln z³ oraz wyemitowaliœmy

piêtnastoletnie obligacje na rynku niemieckim. WskaŸniki zad³u¿enia Grupy utrzymuj¹ siê na bezpiecznym
poziomie, co znajduje odzwierciedlenie w ratingach nadanych przez Fitch.
Równolegle prowadziliœmy wiele innych inicjatyw korporacyjnych. Podpisaliœmy z ArcelorMittal umowê joint
venture spó³ki TAMEH Holding, która bêdzie realizowa³a zadania w obszarze energetyki przemys³owej.
Kontynuowaliœmy prace, których celem jest zmniejszenie udzia³u akcjonariuszy mniejszoœciowych
w spó³kach zale¿nych. Obecnie niemal we wszystkich spó³kach zale¿nych mamy prawie 100 proc. udzia³
w kapitale. Prowadziliœmy aktywne dzia³ania skierowane na budowanie i utrzymanie dobrych relacji
z klientami poprzez rozwój portfela produktów, usprawnienie kana³ów obs³ugi klienta oraz liczne akcje
promocyjne i edukacyjne.
W 2015 r. spodziewamy siê poprawy koniunktury gospodarczej. Prognozy wskazuj¹, ¿e w kolejnych
kwarta³ach wzrost PKB bêdzie przekracza³ 3 proc., a koniunktura gospodarcza to najwa¿niejszy element
determinuj¹cy zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹. Na tej podstawie oczekujemy wzrostu wolumenów
w Obszarach Wytwarzanie, Ciep³o i Wydobycie. Przed nami jednak równie¿ wyzwania, w tym wy¿sze
koszty zakupu uprawnieñ do emisji, ni¿sze przychody z tytu³u operacyjnej rezerwy mocy oraz obni¿enie
zwrotu z kapita³u w Obszarze Dystrybucja.
Chcia³bym zapewniæ naszych akcjonariuszy, ¿e Zarz¹d TAURON Polska Energia S.A. do³o¿y wszelkich
starañ, aby na wymagaj¹cym rynku osi¹gn¹æ jak najlepsze wyniki. Warto wspomnieæ, ¿e w tym roku minie
pi¹ta rocznica naszej obecnoœci na GPW – wierzê, ¿e bêdzie to udany rok dla naszych akcjonariuszy.
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym krótko podsumowaæ nasze dzia³ania skierowane do inwestorów. W ubieg³ym
roku odbyliœmy ok. 200 spotkañ z inwestorami finansowymi, a analitycy wydali 33 rekomendacje, z których
12 zaleca³o kupno akcji spó³ki. Ponadto zrealizowaliœmy szereg inicjatyw dedykowanych inwestorom
indywidualnym, w tym Dzieñ Inwestora Indywidualnego. Jakoœæ polityki informacyjnej zosta³a doceniona
miêdzy innymi przez kapitu³ê konkursu The Best Annual Report, która przyzna³a spó³ce nagrodê g³ówn¹
za raport roczny oraz wyró¿nienie za raport roczny w internecie.
W imieniu Zarz¹du pragnê podziêkowaæ naszym akcjonariuszom, Cz³onkom Rady Nadzorczej oraz
pracownikom za ich zaanga¿owanie w realizacjê celów strategicznych Grupy TAURON.

Z wyrazami szacunku,
Dariusz Lubera
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