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Pytanie od internauty: Dlaczego Ostrołęka C będzie budowana jako blok 1000 MW a nie
przykładowo jako 500 MW. To byłoby łatwiejsze do sfinansowanie i raczej z mniejszym ryzykiem.
Dlaczego była taka decyzja i czy można ją zmienić?
p.o. Prezesa Zarządu, Alicja Barbara Klimiuk: Aby odpowiedzieć na to pytanie to trzeba podkreślić,
że zarząd w obecnym składzie nie podejmował tej decyzji. To sukcesja, że tak powiem tej decyzji
sprzed kilku lat, jeśli chodzi o wielkość mocy i rozwiązanie technologiczne. My kontynuujemy proces
inwestycyjny, czyli generalnie harmonogram, możemy tak powiedzieć, harmonogram działań w
zakresie tej inwestycji. Natomiast na tym etapie, na którym spółka celowa jest, czyli ewaluacja ofert
na wykonawstwo – zmiany decyzji co do wielkości mocy, co do technologii na dzisiaj nie ma.
Pytanie od internauty: Dlaczego przetarg na Ostrołękę C nie został rozstrzygnięty?
Katarzyna Nitka, p.o. Dyrektora Relacji Inwestorskich: Poruszamy się tutaj w harmonogramie i
jeszcze nie mamy przewidzianego rozstrzygnięcia.
Alicja Barbara Klimiuk: Coś jeszcze dodać… no myślę, że nie. Jest spółka celowa, jest zamawiający,
jest ustawa o PZP, trwa ewaluacja ofert i tyle mogę powiedzieć. Natomiast my jako Energa SA nie
jesteśmy zamawiającym i my nie procedujemy tej sprawy na dzisiaj.
Paweł Puchalski, analityk DM BZ WBK: Na jesieni mają być pierwsze aukcje onshore. Czy Energa ma
jakiś portfel wiatraków, które mają pozwolenia na budowę, ile ewentualnie mogłaby wystawić
teraz, do tej jesiennej aukcji na onshore?
Alicja Barbara Klimiuk: W zakresie aktywów wiatrowych na dzisiaj mamy pozwolenia na budowę
jednej farmy wiatrowej, 30 MW i zamierzamy uczestniczyć w aukcji.
Pytanie od internauty: Kiedy zarząd zaproponuje przejrzystą politykę dywidendy, określającą
minimalną część zysków przeznaczonych na dywidendę?
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Jacek Kościelniak: Mamy dobry dzień. Publikujemy wyniki
finansowe tak dobre jak na nie zapracowaliśmy tak de facto, co widać. To jest efekt absolutnie
dobrego kierunku przyjętego w ubiegłym roku, to jest efekt realizacji naszej polityki
oszczędnościowej, naszej polityki poprawy efektywności ekonomicznej, naszej polityki analizy
struktury biznesu jak również szukania ogromnego potencjału. Nie odżegnujemy się absolutnie od
wypłat dywidendy. Bierzemy pod uwagę nasze projekty inwestycyjne, które realizujemy w roku
bieżącym i będziemy realizować w latach następnych. Jednakże polityka dywidendowa jest
uzależniona od naszych projekcji inwestycyjnych. Jako, że również bierzemy pod uwagę analizę rynku
długoterminowego modelu finansowego na dzień dzisiejszy ten temat nie został jednoznacznie
rozstrzygnięty. Podejmujemy ten temat do jednoczesnej dyskusji zarząd - dyskusja właściciel,
oczywiście spoglądając długoterminowo na politykę inwestycyjną. Na razie tyle w tym temacie.
Pytanie od internauty: Czy Energa będzie zaangażowana finansowo w budowę elektrowni
atomowej?
Alicja Barbara Klimiuk: Nie prowadzimy w tej chwili żadnych prac w tym obszarze.

Pytanie od internauty: Czy Ostrołęka C „załapie się” na rynek mocy?
Alicja Barbara Klimiuk: Czy się załapie… określenie trochę właśnie żartobliwe chyba. Bo rynek mocy,
czyli aukcja certyfikująca do rynku mocy, jest dopiero w kwietniu. O tym jaki będzie kształt rynku
mocy i ile z rynku mocy poszczególne instalacje uzyskają, jako, że jest jeden koszyk nie ma kilku
koszyków, okaże się po aukcjach głównych, które są przewidziane na koniec roku. Także wtedy
będziemy mogli powiedzieć ile i jaka instalacja uzyska wsparcie z rynku mocy

