
Zmiany w zasadach zarządzania Grupą i Spółką Energa SA  

Ład Organizacyjny Grupy Energa funkcjonował na bazie uchwały Zarządu Energa SA a jego  

stosowanie lub nie zależało od stanowiska jakie w tym zakresie zajmują poszczególne spółki Grupy. 

Umowa, która ten porządek prawny zastąpiła jest aktem natury cywilnoprawnym. Do jej zawarcia  

przystąpiło 31 spółek Grupy i w sposób dobrowolny przyjęło na siebie wypełnianie obowiązków z niej 

wynikających jak również płynących z niej korzyści. Jednocześnie zmiana ta spowodowała, że w świetle 

prawa każda ze stron umowy ma prawo wymagać od pozostałych stron umowy prawidłowego jej  

wykonywania. 

Umowa podobnie jak Ład Organizacyjny, w sposób kompleksowy reguluje współpracę w ramach Grupy, 

jednakże w sposób znaczący w stosunku do stanu poprzedniego, wzmacnia rolę nadzorczą Energi SA. 

Wprowadza również nowe instytucje, których zadaniem jest większa elastyczność biznesowa Grupy 

oraz zasadę, że równolegle z interesem każdej ze spółek, są one zobowiązane do działania w interesie 

Grupy, m .in. poprzez korzystanie z wewnątrz grupowych centrów zakupowych – w ramach utworzonych 

w tym celu instytucji zwanych Strukturami Usług Wsparcia. Istotną biznesową zmianą jest również  

zastąpienie segmentów i stojących na ich czele Liderów – Liniami Biznesowymi z kierującymi nimi 

Podmiotami Wiodącymi, odpowiadającymi za wyniki i realizacje celów Linii Biznesowych oraz spółek 

przyporządkowanych do ich Linii. Segmenty stanowiły strukturę stałą polegającą na zależności  

kapitałowej spółek (spółka, spółka córka, spółka wnuczka), natomiast przynależność do Linii Biznesowej 

nie musi wynikać z kapitałowej zależności. 

W Enerdze SA podstawy jej funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki 

Energa SA wraz ze strukturą organizacyjną, który został zatwierdzony w czerwcu 2017 roku. Dokument 

reguluje takie obszary jak zasady zarządzania Spółką, strukturę organizacyjną, zakres obowiązków i 

odpowiedzialności poszczególnych komórek. Poniższy schemat obrazuje strukturę Spółki Energa SA 

do poziomu jednostek organizacyjnych bezpośrednio podległych członkom Zarządu, według stanu na 

dzień 31 grudnia 2017 roku. 

 

Schemat organizacyjny Spółki Energa według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

 

Ponadto, w Enerdze SA w 2017 roku, funkcjonowały stałe ciała doradcze, wspierające Zarząd Spółki w 

podejmowaniu decyzji strategicznych, m.in. Komitet Ryzyka, Rada ds. przeciwdziałania mobbingowi i 



dyskryminacji, Rada ds. Etyki, Komitet Zarządzania Ryzykiem Finansowym, Rada Koordynacyjna IT, 

Rada Programowa oraz Rada Bezpieczeństwa i Infrastruktury Krytycznej. 

 

Ważniejsze zmiany w strukturze i organizacji Grupy 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w skład Grupy Kapitałowej Energa, łącznie z podmiotem dominują-cym 

– spółką Energa SA, wchodziły 34 spółki. 

 

Uproszczony schemat struktury organizacyjnej Grupy Energa wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku 

 

W następstwie podpisania umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektu budowy nowego bloku 

energetycznego w Ostrołęce (raport bieżący nr 49/2016) w dniu 11 stycznia 2017 roku Prezes UOKiK 

wydał bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji, w związku z czym 1 lutego 2017 roku Energa 

SA oraz Enea SA podpisały umowę nabycia akcji przez Enea SA Na mocy powyższych umów Energa 

SA i Enea SA objęły wspólną kontrolę nad spółką Elektrownia Ostrołęka SA, z siedzibą  

w Ostrołęce, której celem działalności jest budowa i eksploatacja nowego bloku węglowego. Obie strony 

będą posiadały po 50% akcji Elektrowni Ostrołęka SA oraz taką samą liczbę głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. W skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej wchodzi taka sama liczba przedstawicieli obu 

inwestorów. Decyzje dotyczące istotnych działań wymagają jednomyślnej zgody obu akcjonariuszy, 

którzy mają prawo do aktywów netto Elektrowni Ostrołęka SA. Biorąc powyższe pod uwagę, inwestycja 

została zaklasyfikowana jako wspólne przedsięwzięcie i jest ujmowana metodą praw własności. 

W dniu 13 kwietnia 2017 roku Walne Zgromadzenie spółki Elektrownia Ostrołęka SA podjęło uchwałę  

o podwyższeniu kapitału zakładowego o 19 000 000 zł – nowe akcje zostały objęte po połowie, tj. po 

9 500 000 zł, przez Energę SA i Enea SA i pokryte wkładem pieniężnym. 30 maja 2017 roku 

podwyższenie zostało zarejestrowane w KRS. 



23 listopada 2017 roku Walne Zgromadzenie spółki Elektrownia Ostrołęka SA uchwałą nr 1 postanowiło 

o przekształceniu tego podmiotu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Aktualnie trwa rejestracja 

w KRS. 

W dniu 11 maja 2017 roku nastąpiła rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki 

Energa Kogeneracja Sp. z o.o. o 38 326 000 zł, tj. do 400 989 000 zł. Energa SA posiada 64,59% 

udziału w kapitale zakładowym spółki. 

W dniu 28 sierpnia 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ENSA PGK3 Sp. z o.o. 

podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 1 490 000 zł, tj. do kwoty 

1 500 000 zł. Nowo utworzone udziały w liczbie 2 980 zostały objęte przez jedynego wspólnika, 

tj. spółkę Energa SA, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego. Jednocześnie na tym Zgromadzeniu 

uchwalono zmianę firmy spółki na Energa Ochrona Sp. z o.o. Rejestracja zmian w KRS nastąpiła w dniu 

27 października 2017 roku.  

Również 28 sierpnia 2017 r. odbyło się Zgromadzenie, na którym została podjęta uchwała 

o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Energa Finance AB (publ) – z kwoty 20 000 000 euro do 

kwoty 24 200 000 euro, poprzez utworzenie 4 200 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 euro, 

które zostały objęte przez Energa SA i pokryte przez nią wkładem własnym. Podwyższenie kapitału tej 

spółki zostało dokonane 19 września 2017 roku. 

31 sierpnia 2017 roku Energa SA zawarła dwa porozumienia ze spółkami zależnymi: 

1) jedno z Energą-Obrotem SA dotyczące przeniesienia własności udziałów w spółce Energa 

Oświetlenie Sp. z o.o. w zamian za wykup obligacji wyemitowanych przez Energę -Obrót SA, 

2) drugie z Energą-Operatorem SA dotyczące przeniesienia własności udziałów w spółce Energa-

Operator Logistyka Sp. z o.o. w zamian za wykup obligacji wyemitowanych przez Energę-

Operatora SA. 

Wykup i przeniesienie własności udziałów spółek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. i Energa-Operator 

Logistyka Sp. z o.o. na rzecz Energi SA nastąpiło odpowiednio w dniu 6 września 2017 roku  

i 14 września 2017 roku. 

13 września 2017 roku została podjęta uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 

ENSA PGK1 Sp. z o.o.  w sprawie połączenia spółki ENSA PGK1 Sp. z o.o. (przejmująca) ze spółką 

Energa Invest SA (przejmowana) - w trybie art.492 §1 pkt1 Ksh – poprzez przeniesienie całego majątku 

spółki przejmowanej na spółkę przejmującą o wartości 67 700 000 zł w zamian za 94 692 udziały o 

łącznej wartości nominalnej 47 346.000 zł. Wpisu do KRS obejmującego połączenie dokonano 12 

października 2017 roku. Jednocześnie z dniem połączenia zmieniona została firma spółki ENSA PGK1 

Sp. z o.o. na Energa Invest Sp. z o.o. 

W dniu 9 listopada 2017 roku sąd dokonał wpisu w KRS o połączeniu spółki Energa Wytwarzanie SA 

(spółka przejmująca) z jej spółkami zależnymi, tj. Elektrownia CCGT Grudziądz Sp. z o.o., Elektrownia 

CCGT Gdańsk Sp. z o.o., AEGIR 4 Sp. z o.o. (spółki przejmowane). Połączenie odbyło się bez 

podwyższania kapitału zakładowego Energi Wytwarzanie SA. 

1 grudnia 2017 roku zostało zarejestrowane w KRS przejęcie spółki Energa Obsługa i Sprzedaż Sp.  

z o.o. w wyniku połączenia ze spółką Energa–Obrót SA bez podwyższenia kapitału zakładowego 

Energi–Obrót SA. 

Zmiany dokonane uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki EOB PGK2 Sp. z o.o.  

z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 290 000 zł, tj. do 300 000 zł 

zostały zarejestrowane w KRS 13 grudnia 2017 roku. Nowe udziały w liczbie 580 objęła Energa SA 



(jedyny wspólnik), pokrywając je wkładem pieniężnym. W tym samym dniu została również zmieniona 

firma spółki – na Centrum Badawczo–Rozwojowe im. M. Faradaya Sp. z o.o. 

12 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółek ENSA PGK2 Sp. z o.o., ENSA 

PGK4 Sp. z o.o., ENSA PGK5 Sp. z o.o., ENSA PGK6 Sp. z o.o., ENSA PGK7 Sp. z o.o. (spółki 

przejmowane) oraz spółki ENSA PGK8 Sp. z o.o. (spółka przejmująca) podjęły uchwały w sprawie 

połączenia tych spółek. W dniu 29 grudnia 2017 roku nastąpiła rejestracja połączenia w KRS. 

 


