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Szanowni Państwo

Przedstawiamy poniżej informacje dotyczące cyklicznego spotkania z Zarządem Spółki w dniu 03
sierpnia 2017 roku. Harmonogram spotkania przewidywał następujące tematy;
1. prezentacja wyników finansowych Spółki na koniec czerwca 2017 roku w odniesieniu
do budżetu,
2. omówienie wyników handlowych Spółki na koniec czerwca 2017 roku,
3. informacje z obszaru eksploatacji,
4. sprawy różne.
Ad.1 Wyniki finansowe Spółki omówił i przedstawił Pan Dyrektor Paweł Turyk. Na koniec
czerwca br. EBITDA wyniósł 135 968, 4 KPLN i osiągnął poziom o 7,5% powyżej budżetu. Zysk
netto wyniósł 59 152,2 KPLN i o 13,7 % przekracza założenia budżetowe. Liczba stopniodni
jest o 20, 5 wyższa od poziomu planowanego.
Ad.2 Bilans mocy po zamknięciu maja wyniósł 65, 6 MW.
Ad.3 W ramach tego punktu Zarząd przedstawił informacje dotyczące;
- stopniodni i sprawności sieci na koniec czerwca 2017,
- zestawienia awarii i prewencji na koniec czerwca r. ( w podziale na średnice),
- kosztów uzupełnienia wody sieciowej,
- szacunkowej wielkości utraconej sprzedaży z tytułu awarii,
- realizacji inwestycji gwarantowanych.
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Ad. 4 W ramach spraw różnych omówiono następujące tematy;
- Kurs 2019 - Zarząd poinformował, że prace nad optymalizacją i podniesieniem efektywności
w Spółce trwają, prowadzone są analizy i prace w zespołach projektowych a wypracowane
rozwiązania i rekomendacje będą miały wpływ na ostateczne decyzje. Czekamy na realizację
projektów „Mistrz w terenie”, „Nowoczesna eksploatacja”, „Polityka remontowo –
inwestycyjna”. Kolejne spotkanie Komitetu sterującego odbędzie się 15.09.2017r.
- Inwestycje gwarantowane – w związku z niskim zaawansowaniem wykonania planu
rocznego strona społeczna przedstawiła swoje obawy o realizację zobowiązań Spółki
wynikających z umowy prywatyzacyjnej. Prezes Lacombe odpowiadając na pytanie dotyczące
kompensacji za projekt Jagoda oraz opóźnień w ZIT-ach zapewnił, że inwestycje
gwarantowane zostaną wykonane na poziomie planu. Jednocześnie poinformował o
trudnościach związanych z opóźnieniami w zawieraniu umów z wykonawcami i zagrożeniem
terminów realizacji zadań przed sezonem grzewczym. Trwają też działania zmierzające do
podniesienia poziomu obrotu wewnętrznego w Spółce,
- Nieruchomości – zakładowe organizacje związkowe zwróciły uwagę, że mimo składanych
wniosków nie otrzymaliśmy raportu dotyczącego obiektów, które Spółka zamierza przekazać
Miastu oraz wielkości środków wydatkowanych na alokacje pracowników i adaptacje
tymczasowych siedzib obwodów ZEC-ów oraz pozostałych komórek DE. Prezes Zarządu
poinformował, że Spółka otrzymała pozwolenia na budowę obiektu przy ul. Batorego 2,

obecnie trwa przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy, zakończenie modernizacji
przewidziane jest w harmonogramie na wrzesień 2019 roku,
- PGNiG – trwają negocjacje dotyczące umowy wieloletniej, na chwilę obecną strony nie
doszły do porozumienia w kwestiach spornych. Prezes Zarządy zapewnił, że brak kompromisu
w tej sprawie nie wpłynie na sytuację Spółki i nie spowoduje zakłóceń w dostawie ciepła do
odbiorców,
. strona społeczna zwróciła się do Dyrektora HR o przygotowanie informacji dla załogi
dotyczącej
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z

wykorzystaniem narzędzi, materiałów i pojazdów służbowych oraz prowadzenia działalności
konkurencyjnej w czasie pozostawania w stosunku pracy
Informacje dotyczące odbytych spotkań przekażemy w kolejnym numerze Informatora.
Jednocześnie prosimy o zgłaszanie problemów występujących w Państwa jednostkach i
tematów, które wymagają omówienia na spotkaniach z Zarządem Spółki.
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