
20 LAT OD DEBIUTU
ELEKTROCIEPŁOWNI „BĘDZIN” S.A.
NA GIEŁDZIE PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
1998 - 2018 r.



2018 – zakończenie ważnego programu modernizacyjnego Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. 
dostosowującego ją do wymogów środowiskowych

2014 – wydzielenie części produkcyjnej i utworzenie Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. na rzecz niemieckiego
inwestora firmie MEAG, której następstwem prawnym były enviaM należącego do koncernu RWE

21.09.2015 – Przeniesienie siedziby Elektrociepłowni „Będzin” S.A. do Poznania
08.04.2014 – Zarejestrowanie Spółki pod firmą Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.

21.07.2000 – Zbycie większościowego pakietu akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przez Skarb Państwa
08.12.1998 – Spółka debiutuje na rynku wolnym GPW w Warszawie

1994-1996 – I etap restrukturyzacji Spółki
01.04.1993 – Przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa – Elektrociepłownię „Będzin” S.A.

01.07.1990 – Elektrociepłownia „Będzin” staje się samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym
1989-1990 – Elektrociepłownia „Będzin” częścią „Zespołu Elektrociepłowni Katowice”

1970-1980 – Uruchomienie nowych kotłów wodnych i parowych, turbozespołu ciepłowniczego oraz urządzeń towarzyszących
17.07.1969 – Uchwała Rady Ministrów o rozbudowie Elektrociepłowni „Będzin”

1965 – Przyłączenie elektrociepłowni jako Wydziału Wytwarzania do Wydziału Energetycznego w Będzinie
1954 – Najlepiej działająca elektrownia w Polsce

1949 – Po usunięciu zniszczeń wojennych elektrownia zostaje uznana za jedną z trzech najlepiej działających elektrowni w  Polsce
1928 – Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej dla Spółki Akcyjnej „Tramwaje Zagłębia Dąbrowskiego”

1922 – Przyjęcie nazwy „Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Dąbrowskim” po wejściu w skład koncernu Spółki Akcyjnej „Siła i Światło”
1913 – Rozpoczęcie budowy elektrowni na terenie gminy Małobądz, o mocy około 10 MW

1909 – Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe „Hrabia Renard” uzyskuje koncesję na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej 
dla gospodarstw domowych i oświetlenia ulicznego miasta Sosnowca

HISTORIA ELEKTROCIEPŁOWNI „BĘDZIN” S.A. 
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OFERTA MINISTRA SKARBU PAŃSTWA
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OFERTA ELEKTROCIEPŁOWNI „BĘDZIN” S.A. 
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PROSPEKT EMISYJNY  
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Papiery wartościowe do publicznego 
obrotu wprowadzał Minister Skarbu 

Państwa z siedzibą w Warszawie, 
ul.  Krucza 36/Wspólna 6, oferując do 

sprzedaży 787.300 akcji serii A stanowiących 
25% akcji wprowadzanych do publicznego 
obrotu.
Oferującym papiery wartościowe w publicznym 
obrocie był Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 
– Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Żurawia 22.
W dniu 30 grudnia 1996 roku Minister Przemysłu 
i Handlu zawarł z Bankiem Gospodarki 
Żywnościowej S.A. umowę dotyczącą 
udostępnienia akcji Elektrociepłowni „Będzin” 
S.A. osobom trzecim, na podstawie tej umowy 
BM BGŻ S.A. pełnił również funkcję oferującego.

15 czerwca 1998 roku Elektrociepłownia 
„Będzin” S.A. zawarła z BM BGŻ S.A. umowę  
o oferowanie akcji Spółki w ofercie publicznej  
i umowę o prowadzenie rejestru sponsora emisji.

Na podstawie prospektu do publicznego 
obrotu wprowadzone zostały wszystkie akcje 
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. pochodzące  
z dwóch serii: Serii A i Serii B.

W skład Akcji Serii B wchodziły akcje zwykłe 
na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł każda  
w liczbie nie mniejszej niż 787.300 i nie 
większej niż 1.574.600.
W skład Akcji Serii A wchodziło 3.149.200 
Akcji zwykłych na okaziciela o wartości 
nominalnej 5 zł każda.

Komisja Papierów 
Wartościowych i Giełd 

oceniła, że w przedstawionych 
dokumentach zostały zamieszczone 

wszystkie informacje i dane wymagane 
przepisami prawa. 

Decyzja nr  RF-411-155/97-64/98 z dnia  
31 lipca 1998 roku Komisja Papierów Wartościowych 

i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery 
wartościowe objęte prospektem emisyjnym.

Przedstawiony prospekt zawierał wszelkie dane na temat 
sytuacji emitenta – Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z siedzibą 
wówczas w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 141.

Obecnie siedziba Spółki mieści się przy
ul. Bolesława Krzywoustego 7 w Poznaniu.

NAZWA I SIEDZIBA 
EMITENTA:
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Oferta sprzedaży obejmowała 787.300 Akcji Serii A co stanowiło 25% Akcji.
Pozostałą częścią Akcji Serii A w liczbie 2.361.900 Minister Skarbu Państwa zadysponował w sposób następujący:

1.472.380 Akcji Serii A, 
co stanowiło 15% Serii A 
zaoferował uprawnionym 
pracownikom Spółki (zgodnie 
z art. 36 ust 1 Ustawy o 
Komercjalizacji  i Prywatyzacji 
Przedsiębiorstw Państwowych).

2.Co najmniej 78.730 Akcji 
Serii A, tj.10% zgodnie z art. 56 
Ustawy o Komercjalizacji  
i Prywatyzacji Przedsiębiorstw 
Państwowych Minister Skarbu 
Państwa zachował  
z przeznaczeniem na zasilenie 
systemu ubezpieczeń 
społecznych.

3.157.460 Akcji Serii A, tj. 5% 
Serii A, Minister
Skarbu Państwa zachował 
z przeznaczeniem na cele 
reprywatyzacji – zgodnie  
z par 2 ust 1 Uchwały nr 86 
Rady Ministrów z dnia 04 
października 1993 roku  
w sprawie utworzenia rezerw 
mienia Skarbu Państwa na cele 
reprywatyzacji.

4.1.653.330 Akcji Serii A,  
co stanowiło 52,5% ogólnej 
liczby Akcji tej Serii Minister 
Skarbu Państwa zachował 
zgodnie ze zgodą Rady 
Ministrów z dnia 13 stycznia 
1998 roku na udostepnienie 
Akcji Elektrociepłowni „Będzin” 
S.A. należących do 
Skarbu Państwa.
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Na dzień sporządzenia Prospektu Skarb Państwa zachował swobodę decyzji co do możliwości zbycia na Giełdzie lub  
w drodze zaproszenia do rokowań pozostałych w jego rękach Akcji Serii A.
Wszystkie Akcje wprowadzone do publicznego obrotu były akcjami zwykłymi na okaziciela, niezwiązanymi  
z obowiązkiem świadczeń dodatkowych.

Prospekt był jedynym, prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Oferty Sprzedaży Akcji Serii A  
i Publicznej Subskrypcji Akcji Serii B.
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Podczas sprzedaży Akcji Serii A na specjalnej sesji giełdowej GPW, 27 listopada 1998 roku inwestorzy kupili 
57,8% akcji zaoferowanych przez Skarb Państwa. Debiut giełdowy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na wolnym 
rynku GPW w Warszawie miał miejsce 8 grudnia 1998 roku, Spółka była pierwszą Spółką Giełdową z branży 
energetycznej oraz pierwszą Spółką notowaną na giełdzie z Zagłębia Dąbrowskiego.

Ówczesny Zarząd podjął intensywne 
działania w celu pozyskania  
strategicznego inwestora branżowego.
W październiku 1999 roku Minister Skarbu 
Państwa ogłosił publiczne zaproszenie 
do rokowań w sprawie nabycia 10 - 52,5 % 
akcji Spółki. W dniach od 12 do 30 
listopada 1999 roku firmy dopuszczone 
do rokowań w sprawie zakupu 52% 
akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. 
przeprowadziły badania kondycji Spółki 
pod kątem finansowym, prawnym, 
własnościowym, produkcyjnym itp.

Badanie takie przeprowadziły:
• Beton Stal S.A. z siedzibą 

w Warszawie.
• MEAG z siedzibą w Halle, Niemcy
• Sydkraft AB z siedzibą  

w południowej Szwecji. 
• STEAG AG z siedzibą  

w Essen, Niemcy. 

Ostatecznie wyłączność negocjacji 
otrzymała niemiecka firma MEAG  
i 21 lipca 2000 roku podpisała umowę  
z Ministerstwem Skarbu na zakup 52,5% 
akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. 
Opłacenie i objęcie akcji nastąpiło 31 
sierpnia 2000 roku.

Podpisanie w maju 2000 roku pakietu 
socjalnego – porozumienia między 
związkami zawodowymi Elektrociepłowni 
oraz firmą MEAG określiło gwarancje 
przyznane pracownikom i zasady zmian 
socjalnych.

W 2001 roku firma MEAG zwiększyła 
swój udział w kapitale akcyjnym EC 
„Będzin” do 69,56% akcji. W sierpniu 2002 
roku po fuzji pomiędzy Mitteldeutsche 
Energieversorgung AG (MEAG) a envia 
Energie Sachsen Brandenburg AG 
powstała envia Mitteldeutsche Energie 
AG, która stała się następcą prawnym 
firmy MEAG i tym samym głównym 
udziałowcem spółki.

Cena akcji osiągnęła poziom 25 zł, czyli o jedną czwartą 
więcej niż w ofercie publicznej.
W tym czasie na Giełdzie Papierów Wartościowych panowała bessa i nie pozyskano chętnych 
na zakup większościowego pakietu akcji Spółki w efekcie czego nie pozyskano kapitału na 
inwestycje i dalszy rozwój Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
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20 grudnia 2012 roku główny akcjonariusz enviaM AG poinformował o zamiarze sprzedaży 2 190 453 akcji 
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. dających 69,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Według przekazanej informacji 
Zarząd Spółki został upoważniony do rozpoczęcia procesu pozyskania nowego inwestora strategicznego dla Spółki.

4 listopada 2013 roku uległ zmianie bezpośredni i pośredni udział enviaM AG w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki w wyniku wniesienia przez enviaM AG do enviaM Holding ECB Sp. z o.o. jednoosobowej 
Spółki zależnej 2 075 322 akcji Spółki jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym enviaM Holding ECB Sp. z o.o.

W związku z powyższym od 04 listopada 2013 roku inwestorem strategicznym Elektrociepłowni „Będzin” S.A. 
została enviaM Holding ECB Sp. z o.o., która objęła 65,90% akcji. W dniu 10 lutego 2014 roku Zarząd Elektrociepłowni 
„Będzin” S.A. poinformował, że otrzymał od głównego akcjonariusza zawiadomienie o zmianie dotychczasowej 
nazwy enviaM Holding Sp. z o.o. na Energoutech Sp. z o.o.

W dniu 13 marca 2014 roku od akcjonariuszy pośrednich: Energoutech 2 Sp. z o.o., P.U. UTECH Sp. z o.o. oraz od 
głównego akcjonariusza – Energoutech 3 Sp. z o.o. wpłynęło do Spółki zawiadomienie o ogłoszeniu wezwania na 
sprzedaż 3150 akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
W dniu 15 kwietnia 2014 r. wzywający poinformowali Elektrociepłownię „Będzin” S.A. o zakończeniu terminu 
przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Elektrociepłowni „Będzin” Spółka Akcyjna oraz nabyciu przez Nabywającego 
– Energoutech 3 Sp. z o.o. 3 150 akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
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W wyniku nabycia akcji objętych wezwaniem 
Energoutech 3 Sp. z o.o. posiada 2 078 
472 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
odpowiadających 2 078 472 akcjom 
stanowiącym 66% kapitału Elektrociepłowni 
„Będzin” S.A. 

Konsekwencją następujących zmian były 
również zmiany we władzach Spółki.

13 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza 
dokonała zmiany na stanowisku Prezesa 
Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A.  
i z tą datą funkcję Prezesa Zarządu objął Pan 
Krzysztof Kwiatkowski, który sprawuje tę 
funkcję do chwili obecnej.
Dobrą grudniową passę Elektrociepłowni 
„Będzin” S.A. dopełniło podpisanie 19 grudnia 
2013 roku umowy z Zarządem Tauron 
Ciepło S.A. na sprzedaż zamówionej mocy 
cieplnej, ciepła, nośnika ciepła na lata 2016–
2026. Dało to wieloletnią pewność zbytu 
wyprodukowanego ciepła. Porozumienie ma 
wartość około 440 mln złotych.

Wyniki finansowe spółki w latach 1998 – 2017 w tys. zł.
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STRUKTURA AKCJONARIATU 
Familiar S.A., SICAV-SIR

8,62%
Zolkiewicz&Partners Inwestycji

5,01%
Skarb Państwa

5%
Free Float

22,54%

Krzysztof Kwiatkowski
(z podmiotami zależnymi w tym
AUTODIRECT 8,54%)

32,82%
VALUE FIZ

10,63%
Bank Gospodarstwa Krajowego

9,89%
Waldemar Organista

5,50%
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STRUKTURA AKCJONARIATU 
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NOTOWANIA AKCJI
ELEKTROCIEPŁOWNI „BĘDZIN” S.A.
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SCHEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ
ELEKTROCIEPŁOWNIA „BĘDZIN” S.A

Struktura Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. obejmuje trzy spółki, z których Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest 
spółką macierzystą notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Działalność wytwórcza Grupy w zakresie 
produkcji energii elektrycznej i ciepła prowadzona jest w Spółce Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o., natomiast działalność 
usługowa w branży finansowej skierowana przede wszystkim do sektora energetycznego prowadzona jest przez Energetyczne 
Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

Elektrociepłownia „Będzin” Sp. z o.o.

Energo-Biomasa Sp. z o.o.

100% udziałów/shares

19,99% udziałów/shares

100% akcji/shares
Energo-Utech S.A.
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SCHEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ
ELEKTROCIEPŁOWNIA „BĘDZIN” S.A

Nowy inwestor ukierunkował rozwój Spółki i opracował wraz z Zarządem 
Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. nowy program inwestycyjny, umożliwiający 
kontynuację działalności gospodarczej oraz zapewniający Grupie Kapitałowej 
perspektywy stabilnego funkcjonowania w latach przyszłych.
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Zgodnie z przyjętą strategią Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. 
zrealizowała program modernizacyjny i inwestycyjny niespotykany 
w dotychczasowej historii Spółki. Łącznie wartość zrealizowanych 
inwestycji przekracza kwotę 160 mln zł. 

Ukończona została kluczowa inwestycja Spółki pod nazwą „Budowa 
instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni 
BĘDZIN Sp. z o.o.” o wartości około 140 mln zł. Dzięki tej inwestycji 
Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. spełnia restrykcyjne normy 
emisyjne wynikające z dyrektywy IED i jest przygotowana również 
do spełnienia parametrów tzw. konkluzji BAT. 

Realizacja tej inwestycji została podyktowana m.in. troską Spółki  
o ochronę środowiska naturalnego i obecnie doskonale wpisuje się 
w krajowy program antysmogowy.

Na uwagę zasługuje również „Modernizacja chłodni 
wentylatorowej”, zakończona w 2016 roku o wartości około  
5 mln zł. Modernizacja chłodni spowodowała wzrost wydajności 
mocy chłodni do 130 MW oraz umożliwiła pracę turbozespołu 
poza sezonem grzewczym z 2 kotłami parowymi z nominalnymi 
wydajnościami i uzyskaniem maksymalnej elektrycznej mocy 
osiągalnej. 
Kolejnym istotnym zadaniem była „Modernizacja stacji 
przygotowania wody”, która pozwoliła na pobór wody rzecznej  
i ograniczenie kosztów związanych z zakupem wody komunalnej 
oraz znacząco poprawiła parametry jakościowe wody używanej  
w procesach produkcyjnych.
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Rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Innowacyjna instalacja technologiczna zapewniająca optymalną 
współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła wspomagana inteligentnym 
systemem podejmowania decyzji na rynku sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej”. Jest to projekt badawczy,  
w którym zaplanowano realizację badań przemysłowych i eksperymentalne prace rozwojowe. Realizowany jest 
we współpracy z Politechniką Opolską i uzyskał dofinansowanie w ramach regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 2014-2020. Wartość projektu zaplanowana jest na ok. 3 mln zł, a kwota dofinansowania 
wynosi blisko 1,9 mln zł. 
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Dotychczasowe efekty, zrealizowany program inwestycyjny 
i zamierzenia strategiczne na kolejne lata można uznać za 
udane pod względem budowania wartości Grupy Kapitanowej, 
w której Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest podmiotem 
dominującym, prowadzącym działalność kapitałową i nadzór 
właścicielski nad spółkami zależnymi.

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. dokłada wszelkich starań aby 
inwestycje Grupy, jak i rozwój nowych projektów generowały 
nową, wyższą jakość oraz wartość Spółki.

Model biznesowy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. dąży w kierunku 
rozwoju Spółki Holdingowej posiadającej portfel firm nie tylko  

z sektora energetycznego, korzystających z usług finansowych, 
wiedzy i wsparcia Energetycznego Towarzystwa Finansowo-
Leasingowego „ENERO – UTECH” S.A. Elektrociepłownia „Będzin” 
S.A. stale pracuje nad formułowaniem strategii rozwoju Grupy 
Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i realizacją założonych 
celów. 

Zgodnie z przyjętą polityką informacyjną Spółka organizuje 
spotkania z inwestorami giełdowymi, dzięki którym na bieżąco 
informuje o aktualnej sytuacji w Grupie i odpowiada na pytania 
inwestorów.
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Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w swojej historii giełdowej miała charakter spółki dywidendowej. W 2017 roku Zarząd Spółki ogłosił 
przyjęcie założeń do polityki dywidendowej, która zakłada powrót wypłaty dywidendowej od roku 2019. Dywidenda będzie wypłacana  
w kwocie nieprzekraczającej 50% wartości wypracowanego zysku. 

Uczestnictwo Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w obrocie giełdowym przez dwie dekady pozwoliło na:
• Pozyskanie niemieckiego inwestora strategicznego
• Rozpoznawalność marki
• Zwiększenie prestiżu, promocja Spółki
• Zwiększenie wiarygodności dla partnerów biznesowych – wszystkie ważne informacje na temat Spółki są jawne i powszechnie 

dostępne
• Właściwe funkcjonowanie Spółki oraz zabezpieczenie odbiorcom energii elektrycznej i ciepła
• Wieloletnią wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy
• Uniknięcie likwidacji Spółki, zapewnienie miejsc pracy
• Pozyskanie kolejnego inwestora strategicznego tym razem firmy polskiej
• Zrealizowanie niespotykanego w historii Spółki (pod skrzydłami polskiego inwestora) programu inwestycyjnego pozwalającego na 

funkcjonowanie Spółki w nowych regulacjach prawnych związanych z ochroną środowiska w wieloletniej perspektywie czasowej
• Powrót do polityki dywidendowej od 2019 roku.

Grupa Kapitałowa jest jednocześnie firmą świadomą swojej odpowiedzialności społecznej. angażującą się  
w życie regionu i współpracującą z instytucjami nauki, sportu i kultury. Poprzez swoje działania charytatywne i sponsoringowe kreuje 
wizerunek firmy stabilnej ekonomicznie, nowocześnie zarządzanej i zaangażowanej społecznie.
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