Załącznik do raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku

1.

„Proszę o podanie ile wynosi obecnie w 2021r zdaniem Zarządu wartość godziwa
akcji ENEA SA (lub ostatnia wycena wartości godziwej akcji spółki).”
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, podczas obrad
walnego zgromadzenia akcjonariusze mogą występować do Zarządu o udzielenie
informacji dotyczących spółki, jednak wyłącznie takich, których udostępnienie jest
"uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad”. Kwestia wartości godziwej akcji
nie była przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17
czerwca 2021 r. Ponadto ENEA S.A. jest spółką publiczną, której akcje notowane są na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wobec czego Zarząd ENEA S.A.
nie komentuje aktualnej wyceny akcji Spółki.

2.

„Zwracam się o opublikowanie wyceny rzeczoznawców (kilkoma metodami) dla
przyjętych w sprawozdaniach finansowych za 2020r odpisów i rezerw.”
ENEA S.A. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej i stosuje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
(„MSR”). Zgodnie z postanowieniami MSR 36 „Utrata wartości aktywów” ENEA S.A. na
koniec każdego okresu sprawozdawczego ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki
wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze składników aktywów.
W razie stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą, Spółka zobowiązana jest do
oszacowania wartości odzyskiwalnej tego składnika aktywów, czyli przeprowadza tzw. testy
na utratę wartości aktywów. Wyniki testów na utratę wartości aktywów, najważniejsze
przyjęte do nich założenia, a także zestawienie wpływu wybranych czynników na wartość
odzyskiwalną aktywów, zostały zaprezentowane na stronach 25 – 29 „Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2020”. Szczegółowe kalkulacje służące oszacowaniu wartości odzyskiwalnej
poszczególnych CGU (Cash Generating Units – ośrodków wypracowujących środki
pieniężne) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i zgodnie z art. 428 § 2 Kodeksu Spółek
Handlowych nie mogą być przekazane do publicznej wiadomości.
Jednocześnie wyjaśniamy, że Spółka zawiązuje i weryfikuje stan rezerw na koniec każdego
okresu sprawozdawczego zgodnie z postanowieniami MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania
warunkowe i aktywa warunkowe”. Informacje na temat rezerw zawarte są na stronach 78 –
82 „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ENEA za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2020”.
Sprawozdanie to podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta –
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
W Sprawozdaniu z badania biegły rewident zawarł opinię, zgodnie z którą „załączone
roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA („Grupa”),
w której jednostką dominującą jest ENEA S.A. („Jednostka dominująca”):
• przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej
Grupy na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowanego wyniku finansowego
i skonsolidowanych przepływów pieniężnych Grupy za rok obrotowy zakończony w tym
dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości;
• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz
statutem Jednostki dominującej;”
Testy na utratę wartości aktywów trwałych oraz udziałów w jednostkach
współkontrolowanych były przedmiotem poszerzonych analiz biegłego rewidenta,
na co wskazuje on na 4 i 5 stronie wspomnianego sprawozdania z badania.

3.

„Zwracam się o opublikowanie wyceny rzeczoznawców (kilkoma metodami) dla
przyjętych w sprawozdaniach finansowych za 2019r odpisów i rezerw. Proszę
o wyjaśnienie czy analizowano zasadność tych odpisów i rezerw na koniec 2020r.”

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych ENEA S.A. i GK ENEA za rok 2019
nie było przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17
czerwca 2021 r., a zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych,
podczas obrad walnego zgromadzenia akcjonariusze mogą występować do zarządu
o udzielenie informacji dotyczących spółki, jednak wyłącznie takich, których udostępnienie
jest "uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad”. Niemniej Spółka wyjaśnia,
że sprawozdania finansowe za rok 2019 zostały sporządzone według tych samych
standardów, jak sprawozdania za rok 2020. Spółka nie dokonuje powtórnej weryfikacji
wysokości odpisów i rezerw wykazanych w sprawozdaniach finansowych za minione okresy
sprawozdawcze.
4.

„Proszę o podanie powodu przyjęcia rezerw na koniec 2020r w Spółce ENEA
Wytwarzanie. Z podanych informacji wynikało, że segment wytwarzania miał EBIDTA
(zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych
zobowiązań oprocentowanych podatków, amortyzacji wartości niematerialnych
i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych) na poziomie ok. 1500 mln
zł rocznie nie uzasadnia konieczności podjęcia takiej decyzji.”
Informacje na temat odpisów, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2020, zostały przekazane w odpowiedzi na pytanie nr 2
powyżej. Zasadnicza część wartości tych odpisów dotyczyła majątku wytwórczego CGU
Elektrownie Systemowe Kozienice w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.

5.

„Proszę o podanie kto z Zarządu jest autorem pomysłu przyjęcia rezerw i odpisów
w spółce ENEA Wytwarzanie w wysokości ok. 2800 mln zł powodującej znaczące
obniżenie kapitałów własnych Spółki i Grupy Kapitałowej.”
Zasady tworzenia odpisów i rezerw uregulowane są odpowiednio w MSR 36 i MSR 37, na
podstawie których Spółka sporządza sprawozdania finansowe. Jeżeli w wyniku
przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów trwałych zostanie stwierdzony spadek
ich wartości odzyskiwalnej w stosunku do wartości bilansowej, Spółka zobowiązana jest
odzwierciedlić utratę wartości aktywów poprzez ujęcie stosownego odpisu. Taka sytuacja
miała miejsce w odniesieniu do majątku wytwórczego CGU Elektrownie Systemowe
Kozienice w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. i wynikała ze stosowanych przez Spółkę ww.
zasad rachunkowości.

6.

„Proszę o podanie funkcji osoby z rady Nadzorczej która reprezentuje Ministerstwo
i jest odpowiedzialna za podawanie stanu posiadania akcji przez większościowego
akcjonariusza, spółki zależne bezpośrednio lub pośrednio od większościowego
akcjonariusza lub fundusze w których udziały mają większościowy akcjonariusz lub
spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne.”
Skład Rady Nadzorczej ENEA S.A. nie przewiduje osoby, „która reprezentuje Ministerstwo
i jest odpowiedzialna za podawanie stanu posiadania akcji przez większościowego
akcjonariusza, spółki zależne bezpośrednio lub pośrednio od większościowego
akcjonariusza lub fundusze, w których udziały mają większościowy akcjonariusz lub spółki
bezpośrednio lub pośrednio zależne”.

7.

„Czy osoby z Rady nadzorczej delegowane przez większościowego akcjonariusza
podawały w ciągu ostatnich 12 miesięcy informacje o wszystkich transakcjach kupna
lub
sprzedaży
przez
większościowego akcjonariusza,
spółki
zależne
bezpośrednio lub pośrednio od większościowego akcjonariusza lub fundusze
w których udziały mają większościowy akcjonariusz lub spółki bezpośrednio lub
pośrednio zależne?”
ENEA S.A. jest spółką publiczną, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. Obowiązek i tryb informowania o zmianach stanu
posiadania akcji przez akcjonariuszy Spółki uregulowane są odpowiednimi przepisami
prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
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obrotu oraz o spółkach publicznych, natomiast zasady notyfikowania o transakcjach
dokonywanych na akcjach ENEA S.A. przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce
oraz osoby blisko z nimi związane regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na
rynku, w zakresie osób zarządzających spółką. Spółka ma obowiązek przekazywania do
publicznej wiadomości informacji nt. dokonywanych transakcji wyłącznie w sytuacji, kiedy
otrzyma stosowne powiadomienia.
8.

„Proszę o podanie jaki jest aktualny stan posiadania akcji spółki ENEA SA przez
większościowego akcjonariusza, spółki zależne bezpośrednio lub pośrednio od
większościowego akcjonariusza lub fundusze w których udziały mają większościowy
akcjonariusz lub spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne od większościowego
akcjonariusza.”
O ile w ocenie Spółki udzielenie odpowiedzi na ww. pytanie nie jest uzasadnione dla oceny
spraw objętych porządkiem obrad ostatniego Walnego Zgromadzenia Spółki, Spółka
wyjaśnia, że zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, opartą m.in. na danych udostępnianych
Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) w związku z organizacją
walnych zgromadzeń ENEA S.A., Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów
Państwowych posiada 227.353.628 akcji ENEA S.A., co stanowi 51,50% ogólnej liczby
głosów w Spółce. Źródłem informacji o stanie akcji posiadanych przez akcjonariuszy
ENEA S.A. są w szczególności zawiadomienia składane do Spółki i Komisji Nadzoru
Finansowego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (…) oraz informacje
udostępniane przez KDPW w związku z walnymi zgromadzeniami, wobec czego Spółka nie
posiada szczegółowej wiedzy nt. innych podmiotów bezpośrednio lub pośrednio
zależnych od większościowego akcjonariusza, które posiadałyby akcje ENEA S.A. Ponadto
aktualny stan akcjonariatu Spółki dostępny jest na stronie internetowej:
https://ir.enea.pl/akcje-i-akcjonariat oraz jest cyklicznie prezentowany w publikowanych
raportach okresowych Spółki.

9.

„Czy spółka lub spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne od ENEA SA dokonywała
jakichkolwiek transakcji kupna lub sprzedaży akcji spółek z GPW o wartości łącznej
powyżej 5 tys. EURO w których bezpośrednio lub pośrednio większościowe udziały
miał Skarb Państwa (delegujący osoby do Rady Nadzorczej ENEA SA)? Jeżeli
dokonano takich transakcji to proszę o podanie wszystkich takich transakcji w ciągu
ostatnich 12 miesięcy.”
O ile w ocenie Spółki udzielenie odpowiedzi na ww. pytanie nie jest uzasadnione dla oceny
spraw objętych porządkiem obrad ostatniego Walnego Zgromadzenia Spółki, Spółka
wyjaśnia, że zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki - opartą m.in. na informacjach pozyskanych
od spółek bezpośrednio lub pośrednio zależnych od ENEA SA - ani ENEA SA, ani spółki
bezpośrednio lub pośrednio zależne od ENEA SA, nie dokonywały transakcji kupna lub
sprzedaży akcji spółek z GPW o wartości łącznej powyżej 5 tys. EURO, w których
bezpośrednio lub pośrednio większościowe udziały miał Skarb Państwa.

10.

„Proszę o wyjaśnienie jakie są zasady przekazywania informacji o fakcie lub
sprzedaży przez ENEA SA lub spółki zależne akcji spółek notowanych na GPW
w których akcje posiada większościowy akcjonariusz ENEA SA.”
O ile w ocenie Spółki udzielenie odpowiedzi na ww. pytanie nie jest uzasadnione dla oceny
spraw objętych porządkiem obrad ostatniego Walnego Zgromadzenia Spółki, Spółka
wyjaśnia, że zasady zawiadamiania o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
publicznej notowanej na GPW regulują przepisy Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080),
w szczególności art. 69 tej ustawy, zgodnie z którym kto: 1) osiągnął lub przekroczył 5%,
10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce
publicznej albo 2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75%
albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął
odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej
liczby głosów - jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę,
nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału
w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej
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dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej
w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.
11.

„Proszę o wyjaśnienie jakie jest uzasadnienie dla zainwestowania kilkuset milionów
złotych przez ENEA SA w Polską Grupę Górniczą. Czy poprzedni Zarząd spółki ENEA
SA będzie rozliczony finansowo za tą decyzję w przypadku poniesienia strat? Czy
Zarząd ENEA SA posiada gwarancje ze strony Rządu RP zwrotu kosztów tej
inwestycji w przypadku utraty zainwestowanych pieniędzy przez Spółkę?”
Inwestycja mogła być wówczas uznana za strategiczne przedsięwzięcie inwestycyjne dla
Grupy Kapitałowej ENEA. Z uwagi na to, że węgiel kamienny był głównym paliwem
wykorzystywanym w podstawowej działalności Grupy Kapitałowej ENEA, zapewnienie
długookresowych i niezakłóconych dostaw węgla kamiennego do zakładów Grupy
Kapitałowej ENEA leżało w interesie Grupy Kapitałowej. Inwestycja finansowa w sektorze
pozyskiwania węgla kamiennego w Polsce miała pozwolić na zabezpieczenie ciągłości
dostaw tego surowca, pomimo ewentualnych wahań koniunktury na światowych rynkach
surowców energetycznych. Grupa Kapitałowa ENEA opierała swoje dostawy węgla (poza
LW Bogdanka S.A.) na dwóch największych dostawcach węgla w Polsce – Polska Grupa
Górnicza (dalej „PGG”) oraz Katowicki Holding Węglowy (dalej „KHW”). Poza LW Bogdanka
S.A., Grupa Kapitałowa ENEA kontraktowała głównie miały o kaloryczności ok. 23-24 MJ /
kg, które stanowiły ok. 65% realizowanych zakupów spoza GK ENEA. Węgle o takiej
kaloryczności dopełniały produkty wydobywane przez LW Bogdanka S.A., tworząc
zoptymalizowany miks paliwowy do bloków energetycznych (np. dla jednostek bez
odsiarczania lub w trakcie odstawienia instalacji IOS) oraz stanowiąc paliwo do jednostek
ciepłowniczych. We wszystkich kopalniach PGG dodatkowo istotny potencjał był w postaci
wysokiego wypadu węgli grubych i średnich, które mogłyby stanowić uzupełnienie portfela
produktowego LW Bogdanka S.A.
Analizując udział ENEA S.A. w transakcji brano także pod uwagę, że wspólnikami PGG
miały być również podmioty, które także zużywały duże ilości węgla kamiennego w ramach
swojej działalności (grupy kapitałowe Energa, PGE, PGNiG). Brak udziału ENEA S.A.
w przedmiotowej transakcji w sytuacji połączenia potencjałów wydobywczych KHW oraz
PGG mogłoby skutkować ryzykiem ograniczenia dostępności węgla wydobywanego przez
PGG dla ENEA S.A.

12.

„Proszę o wyjaśnienie jakie jest uzasadnienie dla zainwestowania ok miliarda złotych
przez ENEA SA w Elektrownię w Ostrołęce. Czy poprzedni Zarząd spółki ENEA SA
będzie rozliczony finansowo za tą decyzję w przypadku poniesienia strat? Czy Zarząd
ENEA SA posiada gwarancje ze strony Rządu RP zwrotu kosztów tej inwestycji
w przypadku utraty pieniędzy przez Spółkę?”
Decyzja o zaangażowaniu ENEA S.A. w Projekt budowy Elektrowni Ostrołęka podyktowana
była względami biznesowymi oraz względami bezpieczeństwa energetycznego Polski. Tak,
jak informowaliśmy w Raporcie bieżącym 21/2020 z 02.06.2020 r., w toku realizacji Projektu
doszło do wystąpienia okoliczności niezależnych od ENEA S.A. Jak wynika z analiz
przeprowadzonych na zlecenie ENEA S.A., kontynuacja Projektu okazała się
nieuzasadniona. Na powyższą ocenę wpływ miały m.in. zmiany regulacyjne na poziomie
Unii Europejskiej i polityka kredytowa poszczególnych instytucji finansowych, wskazujące
na istotnie mniejszą dostępność finansowania dla projektów węglowych.
Ponadto, istotne ograniczenia dla rozwoju Projektu w technologii węglowej wiązały się
z inicjatywą Komisji Europejskiej w zakresie tzw. Zielonego Ładu, czyli planu działań
zmierzających do zapewnienia neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku.
W związku z zawarciem przez Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. z Generalnym Wykonawcą
w dniu 25 czerwca 2021 r. porozumienia dotyczącego rozliczenia Przedsięwzięcia
Węglowego w ramach kontraktu dotyczącego budowy Elektrownia Ostrołęka C, Projekt jest
obecnie w trakcie rozliczeń.
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13.

„Proszę o wyjaśnienie jakie jest uzasadnienie dla wycofania się przez ENEA SA
z inwestycji w budowę Elektrowni w Ostrołęce.”
Informacja na temat powodów rezygnacji z dalszego uczestnictwa przez ENEA S.A.
w budowie Elektrowni w Ostrołęce została zakomunikowana w treści Raportu bieżącego
nr 55/2020 z dnia 22.12.2020 r. Plan rezygnacji z zaangażowania kapitałowego w budowę
bloku gazowego związany jest w szczególności z zamiarem intensyfikacji działań
inwestycyjnych Grupy Kapitałowej ENEA w obszarze odnawialnych źródeł energii, jak
również dedykowania nakładów związanych z konwersją zasilania węglowego na gazowe
w obszarze wytwarzania dla posiadanych przez Emitenta i istniejących już aktywów
wytwórczych.

14.

„Proszę o wyjaśnienie czy osoby z Rady Nadzorczej i delegowane do Komisji
Rewizyjnej posiadają kwalifikacje ekonomiczne w tym Biegłego Rewidenta.”
W ramach Rady Nadzorczej ENEA S.A. funkcjonuje Komitet ds. Audytu, Komitet ds.
Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Strategii i Inwestycji. Skład Komitetu ds. Audytu
jest zgodny z przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym, a Przewodniczący Komitetu ds. Audytu posiada wiedzę
i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
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