Warszawa, 30 września 2015 roku.

POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE I EDF POLSKA PODPISAŁY UMOWĘ INWESTYCYJNĄWSPÓLNIKÓW DOTYCZĄCĄ FINANSOWANIA BUDOWY NOWEJ ELEKTROCIEPŁOWNI
GAZOWEJ W TORUNIU
EDF Polska S.A. („EDF Polska”) i zarządzany przez Polskie Inwestycje Rozwojowe („PIR”)
Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Aktywów Niepublicznych („FIIK”), realizujący kapitałową część programu Inwestycje Polskie –
podpisały umowę inwestycyjną-wspólników dotyczącą finansowania budowy nowej
elektrociepłowni gazowej w dwustutysięcznym Toruniu, w którym EDF Toruń (spółka
należąca do EDF Polska w 95,22%) od lat zapewnia dostawy ciepła.
Projekt przewiduje budowę nowej elektrociepłowni gazowej o mocy cieplnej 330 MWt i
mocy elektrycznej ok. 100 MWe. W 2017 roku zastąpi ona obecne kotły węglowe, które nie
będą spełniały przyszłych restrykcyjnych europejskich norm środowiskowych. Dzięki
projektowi znacznie obniży się poziom emisji tlenków siarki (z 950 do 12 mg/m3), azotu (z
300 do 50 mg/m3) i pyłów (z 70 do 5 mg/m3).
Thierry Doucerain, prezes zarządu EDF Polska, powiedział:
Projekt budowy elektrociepłowni gazowej w Toruniu i rozwój kogeneracji znakomicie wpisuje
się w realizację głównego celu określonego w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2050
roku, jakim jest stworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju gospodarki,
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Nowy zakład zapewni ciągłość dostaw ciepła dla
mieszkańców Torunia w perspektywie wieloletniej i poprawi bezpieczeństwo dostaw energii
elektrycznej. Spełniając nowe zaostrzone normy europejskie w zakresie emisji do atmosfery,
przyczyni się również do poprawy jakości powietrza w Toruniu.
Całkowity koszt planowanej inwestycji szacowany jest na około 550 milionów złotych,
z czego 275 milionów złotych zostanie sfinansowane z programu Inwestycje Polskie. FIIK
przystąpi do utworzonej przez EDF Polska spółki celowej, która zrealizuje inwestycję.
Zaangażowanie FIIK w finansowanie budowy nowej elektrociepłowni pozwoli na realizację tej
niezbędnej miastu i jego mieszkańcom inwestycji. Jednocześnie projekt pozwala realizować
postawione przed programem Inwestycje Polskie cele, tj. zwiększenie skali inwestycji
infrastrukturalnych. Dzięki elektrociepłowni znacznie poprawią się warunki życia
mieszkańców Torunia, co przełoży się na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności społecznej
miasta i jego okolic. Wysokosprawna energetyka powinna być bazą nowoczesnej gospodarki
opartej o wiedzę i najnowsze rozwiązania technologiczne - mówi Jerzy Góra, prezes Polskich
Inwestycji Rozwojowych.

Nowa elektrociepłownia będzie wyposażona w wysokosprawną i niskoemisyjną instalację
kogeneracyjną, produkującą energię elektryczną i ciepło o łącznej zainstalowanej mocy
cieplnej 330 MWt (opcjonalnie do 390 MWt do 2025 roku) oraz mocy elektrycznej ok. 100
MWe, co pokryje bieżące potrzeby cieplne odbiorców oraz zapotrzebowanie szczytowe
Torunia w okresie zimowym.
Uruchomienie nowej elektrociepłowni zaplanowano na pierwszą połowę 2017 roku. Przy
inwestycji pracę znajdzie 250 osób.

Aneks techniczny o projekcie:
Planowana elektrociepłownia ma powstać w EDF Toruń przy ul. Ceramicznej 6.
Aktywa wytwórcze nowej elektrociepłowni będą stanowiły:


2 turbiny gazowe o mocy każda 45-55 MWe,



2 kotły wodne odzysknicowe o mocy każdy 105 MWt,



4 kotły wodne o mocy 30 MWt każdy, jako źródła szczytowe.

W celu optymalizacji pracy elektrociepłowni powstanie również akumulator ciepła. EDF
Toruń planuje wybudowanie gazociągu o długości ok. 10 km, łączącego planowaną
elektrociepłownię z gazową siecią przesyłową.
***
Grupa EDF w Polsce
EDF, jeden z liderów na europejskim rynku energii, jest firmą zintegrowaną, obecną w obszarach wytwarzania,
przesyłu, dystrybucji, obrotu oraz sprzedaży energii. W Polsce Grupa EDF posiada dziś 10% udziału w rynku
energii elektrycznej, 15% w rynku ciepła sieciowego i zatrudnia około 3000 pracowników. Grupa EDF jest
największym zagranicznym inwestorem w branży energetycznej. EDF jest największym producentem energii
elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zaopatrując w ciepło Kraków, Gdańsk i Gdynię, Zieloną Górę, Wrocław i
Siechnice oraz Toruń. EDF posiada systemową elektrownię węglową o mocy 1 775 MW w Rybniku. EDF Toruń
to producent i dostawca ciepła do ponad 100 tys. mieszkańców Torunia, lokalnych przedsiębiorstw i instytucji. Z
roczną produkcją ponad 2500 TJ zaspakaja 57% potrzeb cieplnych Torunia. Spółka zapewnia całoroczne
dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji. Dysponuje mocą cieplną
ok. 375 MWt, elektryczną 2,2 MW i jest właścicielem miejskiej sieci ciepłowniczej o długości ponad 230 km.
***
Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.
PIR S.A. jest spółką skarbu państwa o kapitale zakładowym w wysokości 1.158.362.525 złotych. Spółka została
zarejestrowana w dniu 19 czerwca 2013 roku. Działalność PIR polega na zarządzaniu aktywami ulokowanymi w
4 Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych utworzonych w ramach TFI BGK.
Równocześnie PIR jest inwestorem kapitałowym, lokującym w tych funduszach środki o wartości blisko 1,2 mld
złotych, które PIR S.A. został wyposażony przez właściciela w połowie 2014 roku. Łączna wartość aktywów pod
zarządzaniem PIR to 6,5 mld złotych. Aktywa te ulokowane są w następujący sposób:


Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy FIZAN - 2,2 mld złotych





Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny FIZAN - 2,2 mld złotych
Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN – 600 mln złotych
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN – 1,5 mld złotych

Każdy z zarządzanych przez PIR funduszy ma indywidualną strategię oraz oparty na najlepszych praktykach
proces inwestycyjny. Nad rynkowym charakterem finansowanych projektów czuwają niezależne komitety
inwestycyjne, w których przewagę decyzyjną mają wywodzący się z sektora prywatnego członkowie niezależni o
dużej renomie i doświadczeniu zawodowym. Fundusze oferują szeroką paletę instrumentów finansowych, od
zbliżonego do finansowania bankowego długu podporządkowanego, poprzez kapitał aż do inwestycji typowych
dla funduszy private equity. Finansowane w ten sposób projekty mają przyczyniać się do rozwoju
infrastruktury, wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz modernizacji majątku samorządów. Dla
Jednostek Samorządu Terytorialnego oferta PIR S.A. to także możliwość pozyskania środków własnych poprzez
aktywizację posiadanego majątku umożliwiających optymalne wykorzystania pieniędzy z nowej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
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