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Grupa EDF kontynuuje łączenie swoich spółek
w Polsce
Grupa EDF – obecny od piętnastu lat na polskim rynku największy wytwórca energii elektrycznej w Europie –
umacnia swoją pozycję na rynku, kontynuując łączenie swoich spółek w Polsce. Z początkiem stycznia do EDF
Polska dołączyły EDF Wybrzeże (elektrociepłownie w Gdańsku i Gdyni o mocy 333 MWe i 1199 MWt) i EDF
Energia (spółka obrotu energią).
Połączenie to jest realizacją kolejnego etapu konsolidacji aktywów Grupy EDF w Polsce. Jej pierwszy etap,
zrealizowany w maju 2013 r., obejmował połączenie EDF Rybnik (elektrownia węglowa o mocy 1775 MW w
Rybniku), EDF Kraków (elektrociepłownia o mocy 460 MWe i 1118 MWt w Krakowie), EDF Polska CUW (centrum
usług wspólnych) i EDF Polska Centrala (centralny zespół zarządzający) w ramach nowego podmiotu EDF Polska
SA.
Konsolidacja aktywów wpisuje się w proces rozwoju Grupy EDF w Polsce, dając jej większą spoistość i widoczność
pod jedną wspólną marką: EDF Polska. Wieloletnia działalność na polskim rynku energetycznym pozwoliła Grupie
na osiągnięcie 10-procentowego udziału w rynku energii elektrycznej i 15-procentowego w rynku ciepła
sieciowego. EDF jest największym w kraju producentem energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zaopatrując w
ciepło Kraków, Gdańsk, Gdynię, Wrocław, Zieloną Górę i Toruń. W skład aktywów Grupy wchodzi również
największa systemowa elektrownia węglowa na Górnym Śląsku zlokalizowana w Rybniku.
Philippe Castanet, prezes zarządu EDF Polska, podkreśla: „Naszym celem jest ciągłe umacnianie pozycji i
zostanie najbardziej efektywnym graczem w sektorze energetycznym w Polsce, prowadzącym działalność z
dbałością o klientów, odbiorców ciepła, społeczności lokalne i zrównoważony rozwój regionów. Zakończony
właśnie kolejny etap konsolidacji przybliża nas do osiągnięcia tego celu. Cieszę się, że proces ten przebiega w
ramach porozumienia społecznego, który świadczy o pełnym poparciu tych działań przez pracowników.”
EDF, największy zagraniczny inwestor na polskim rynku energetycznym, realizuje w Polsce ambitne projekty
inwestycyjne. Jednym z nich jest szeroki program modernizacji aktywów wytwórczych, mający na celu
dostosowanie bloków energetycznych do nowych wymagań europejskich w zakresie emisji tlenków siarki i azotu
(dyrektywa IED) oraz podniesienie efektywności operacyjnej bloków i przedłużenie okresu ich eksploatacji do
2030 r. Program ten jest częścią planu zmierzającego do poprawy jakości powietrza i zapewnienia
długookresowego bezpieczeństwa energetycznego w regionach aktywności Grupy EDF w Polsce.
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Grupa EDF w Polsce

Grupa EDF posiada w Polsce 10% udziału w rynku energii elektrycznej, 15% w rynku ciepła sieciowego i zatrudnia
3400 pracowników w całym kraju. Grupa EDF jest też największym zagranicznym inwestorem w branży
energetycznej. EDF jest największym producentem energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zaopatrując w ciepło
Kraków, Gdańsk i Gdynię, Wrocław, Zieloną Górę i Toruń. EDF posiada systemową elektrownię węglową o mocy 1
775 MW w Rybniku.
W Polsce podstawowym źródłem (ponad 90%) energii elektrycznej jest węgiel. Na potrzeby swojej działalności
wytwórczej EDF zużywa blisko 7 milionów ton węgla rocznie, co czyni go jednym z trzech największych nabywców
tego surowca w kraju.

Grupa EDF na świecie

Grupa EDF, jeden z liderów na europejskim rynku energii, jest firmą zintegrowaną, obecną w obszarach
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu oraz sprzedaży energii. Grupa EDF, która jest największym
producentem energii elektrycznej w Europie, we Francji posiada przede wszystkim elektrownie jądrowe i wodne,
dzięki którym 95,9% wytwarzanej energii nie powoduje emisji CO2. We Francji, spółki przesyłu i dystrybucji energii
z Grupy EDF eksploatują 1 285 000 km napowietrznych i kablowych linii średnich i niskich napięć oraz 100 000 km
sieci wysokich i najwyższych napięć. Grupa posiada 28,6 mln klientów we Francji.
W 2012 roku przychody Grupy wyniosły 72,7 mld euro, w tym 46,2% wypracowano poza Francją. EDF jest
notowany na paryskiej giełdzie i wchodzi w skład indeksu CAC 40.

