
   

  

1) W jaki sposób zarząd wyjaśni fakt, iż w sprawozdaniu zarządu spółki ZE PAK S.A. z 
działalności w 2017 roku brak jest informacji o działaniach spółki związanych z zabezpieczeniem 
koncesji wydobywczej dla złoża Dęby Szlacheckie? 
 
Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w 2017 roku zawiera wszystkie 
elementy, wymagane przepisami prawa w tym zakresie, w tym m.in. również opis istotnych działań 
zmierzających do zabezpieczenia dostaw paliwa dla produkcji energii na potrzeby krajowego systemu 
energetycznego. Obecnie PAK KWB Konin SA (spółka zależna od Spółki) swoją główną aktywność 
koncentruje na działaniach zmierzających do uzyskania koncesji wydobywczej dla złoża Ościsłowo, 
którego zasoby mają zabezpieczyć potrzeby aktywów wytwórczych w perspektywie najbliższych 
kilkunastu lat, stąd szczegółowy opis obecnej sytuacji właśnie w tym zakresie zamieszczony w 
sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA.   
  
2) Dlaczego akcjonariuszom spółki nie przedstawia się szacunkowych wydatków wynikających z 
owych działań?  
 
Struktura kosztów działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ZE PAK SA przedstawiona jest odpowiednio 
w sprawozdaniu finansowym ZE PAK SA i skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej ZE 
PAK SA. Wydatki związane z działaniami PAK KWB Konin SA, jako spółki zależnej od Spółki, 
zmierzającymi do zabezpieczenia złóż węgla brunatnego ewidencjonowane są w sposób zgodny z 
wymogami prawa w tym zakresie i analogiczny jak każde inne wydatki związane z działalnością spółki 
i Grupy.  
 
3) Czy zarząd spółki ZE PAK zamierza uzyskać koncesję wydobywczą na wydobycie węgla 
brunatnego ze złoża Dęby Szlacheckie i jeżeli tak kiedy oczekuje uzyskania koncesji wydobywczej na 
to złoże? 
 
Zarząd nie może wykluczyć możliwości starań o koncesję wydobywcza przez PAK KWB Konin SA dla 
żadnego ze złóż, które mogą stanowić zabezpieczenie dostaw dla produkcji energii na potrzeby 
krajowego systemu energetycznego. O wszelkich istotnych terminach związanych z ewentualnym 
wystąpieniem z wnioskiem o uzyskanie koncesji Spółka poinformuje w odpowiednim trybie. 
 
4) Dlaczego w sprawozdaniu zarządu spółki ZE PAK S.A. z 2017 roku brak jest informacji o 
zamiarze inwestycji w elektrowni Adamów w celu produkcji energii elektrycznej w oparciu o spalanie 
gazu ziemnego? W jakim stopniu planowana inwestycja wpłynie na wypłatę dywidendy z 
potencjalnego zysku za rok 2018 i w latach następnych? 
 
W sprawozdaniu Zarządu Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za 2017 rok, które zostało opublikowane 14 
kwietnia 2018 roku, w punkcie 7. „Istotne czynniki i perspektywy rozwoju” wspomniano o fakcie iż 
Zarząd Spółki pracuje nad szeregiem scenariuszy w celu optymalnego wykorzystania aktywów 
związanych z elektrownią Adamów. Raport bieżący informujący o potencjalnej możliwości 
wykorzystania paliwa gazowego w wyłączonych z eksploatacji blokach węglowych elektrowni Adamów 
ukazał się 22 maja 2018 roku tj. kilka tygodni po publikacji raportu rocznego. W związku z powyższym 
informacja ta nie mogła być ujęta w raporcie okresowym.  
Rekomendację co do potencjalnej wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018 i lata następne Zarząd 
poda w odpowiednim terminie i przy wykorzystaniu właściwego trybu.   
 
5) W raporcie zarządu spółki za rok 2017 brakuje informacji o tym czy spółka zamierza 
uczestniczyć w aukcjach mocowych w 2018 roku i w jaki sposób uzyskanie wsparcia w wyżej 
wymienionych akcjach może wpłynąć na zysk spółki w 2018 roku i w latach kolejnych? 
 
Mechanizm rynku mocy będzie obowiązywał dopiero od 2021 roku o czym Spółka napisała w punkcie 
5.3. „Charakterystyka czynników mających wpływ na bieżące i przyszłe wyniki finansowe”. W związku 
z powyższym nie jest możliwe pisanie o jego wpływie na zyski w latach 2018-2020. We wspomnianym 
punkcie opisano również dość szczegółowo zasady na jakich aktywa Grupy Kapitałowej mogą 
uczestniczyć w rynku mocy.  
Natomiast ujawnianie strategii w zakresie uczestnictwa w aukcjach związanych z rynkiem mocy, w 
ocenie Zarządu Spółki, miałoby negatywny wpływ na pozycję konkurencyjną Spółki w przyszłych 



   

  

aukcjach. Szacowanie wpływu przychodów z rynku mocy na zyski mogłoby zostać odczytane wprost 
jako poziom przychodów zadowalający oferenta w aukcji.  
 
6) Czy zarząd spółki uważa, że podjął wszystkie możliwe kroki, aby uniknąć sytuacji, iż od 
stycznia 2018 wydobycie w odkrywce Tomisławice prowadzone jest bez posiadania przez spółkę 
córkę ZE PAK S.A. - PAK KWB Konin – ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego? 
 
Wydobycie w odkrywce Tomisławice prowadzone jest w oparciu o wszelkie wymagane prawem 
dokumenty w całym okresie jej dotychczasowej eksploatacji.  
 
7) Czy spółka ZE PAK S.A. zamierza przedstawić strategię osiągnięcia neutralności klimatycznej 
w roku 2050 zgodnie z wymogami porozumienia paryskiego oraz wiarygodną ścieżkę dojścia do tego 
celu, a jeżeli tak to kiedy należy jej oczekiwać? 
 
Spółka przedstawi każdą strategię w określonej formie i terminie o ile będzie wynikało to z wymogów 
obowiązującego prawa. 


