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E N E R G E T Y K A

Enea i GDF chcπ
kupiÊ MPEC Bia≥ystok
Enea Wytwarzanie i GDF Suez 
Energy Services International zna-
laz≥y siÍ na ÑkrÛtkiej liúcieî chÍtnych
do zakupu udzia≥Ûw Miejskiego
PrzedsiÍbiorstwa Energetyki Ciepl-
nej w Bia≥ymstoku. Gmina chce
sprzedaÊ udzia≥y jednorazowo,
w ca≥oúci, jednemu podmiotowi lub
ich grupie dzia≥ajπcej wspÛlnie.
Przedmiotem sprzedaøy jest 85%
udzia≥Ûw o ≥πcznej wartoúci nominal-
nej prawie 55,8 mln z≥. Negocjowa-
na jest nie tylko cena zakupu udzia-
≥Ûw, ale teø proponowany przez in-
westora program rozwoju spÛ≥ki czy
zasady pÛüniejszej wspÛ≥pracy
z gminπ Bia≥ystok.

KE potwierdza przyznanie
dotacji na most energetyczny
Komisja Europejska potwierdzi≥a
przyznanie ponad 220 mln z≥ dofi-
nansowania z Programu Infrastruk-
tura i årodowisko dla realizowanej
przez Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne inwestycji budowy jednego
z odcinkÛw mostu energetycznego
z Litwπ. Inwestycja obejmuje bu-
dowÍ stacji elektroenergetycznej
400/110 kV E≥k Bis (etap I i II), budo-
wÍ stacji 400 kV £omøa oraz linii
elektroenergetycznej 400 kV E≥k Bis
ñ £omøa o d≥ugoúci oko≥o 85 km.
PrzedsiÍwziÍcie jest czÍúciπ projektu
pod nazwπ Po≥πczenie elektroenerge-
tyczne Polska-Litwa, a koszt jego re-
alizacji ma wynieúÊ oko≥o 488 mln z≥.
Budowa dwÛch stacji elektroener-
getycznych w regionie pÛ≥nocno-
-wschodnim oraz po≥πczenie ich liniπ
elektroenergetycznπ 400 kV ma
znacznie wp≥ynπÊ na poprawÍ funk-
cjonowania Krajowego Systemu Prze-
sy≥owego (KSP) w tej czÍúci Polski.
Ponadto rozbudowa sieci przesy≥owej
w najbardziej deficytowym pod wzglÍ-
dem infrastruktury elektroenergetycz-
nej obszarze Polski ma takøe stwo-
rzyÊ nowe moøliwoúci dla rozwoju go-
spodarczego tego regionu oraz zwiÍk-
szyÊ jego atrakcyjnoúÊ inwestycyjnπ.
Na ocenÍ Komisji Europejskiej czeka
jeszcze jeden wniosek o dofinanso-
wanie projektu zwiπzanego z budowπ
mostu energetycznego z Litwπ ñ bu-
dowa linii E≥k Bis ñ Granica RP, ktÛrej
koszt siÍga 573 mln z≥, a dofinanso-
wanie z úrodkÛw unijnych ma wynieúÊ
prawie 86 mln z≥. Ca≥kowita wartoúÊ
projektu budowy po≥πczenia elektro-
energetycznego z Litwπ to oko≥o
1,8 mld z≥, z czego dofinansowanie
z UE ma wynieúÊ prawie 768 mln z≥.
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Pomimo trudnej sytuacji,
jaka panowa≥a w roku
ubieg≥ym na rynku hur-

towej dystrybucji materia≥Ûw
elektrotechnicznych, Polska
Grupa Elektryczna Forum-
-Rondo poprawi≥a przychody ze
sprzedaøy. Obroty wynios≥y
830 mln z≥ i by≥y wyøsze od
tych sprzed roku o 20 mln z≥.

ñ Skonsolidowane przychody
naszej sieci w roku 2013 nie-
znacznie przekroczy≥y 830 mln z≥,
co przy s≥abej koniunkturze
handlowej ubieg≥ego roku wy-
daje siÍ duøym sukcesem. Jako
jedna z nielicznych sieci zanoto-
waliúmy wzrost obrotÛw w sto-
sunku do roku 2012. Po bardzo
s≥abym pierwszym pÛ≥roczu
w trzecim i czwartym kwartale
uda≥o nam siÍ odrobiÊ zaleg≥o-
úci i zanotowaÊ blisko 3-procen-
towy wzrost w stosunku do ro-
ku poprzedniego ñ oznajmia
Krzysztof Lisowski, prezes Fo-
rum-Rondo.

Dalsze wzrosty 
obrotÛw

Grupa spodziewa siÍ, øe bie-
øπcy rok przyniesie stabiliza-
cjÍ, a bardzo prawdopodobny
wydaje siÍ rÛwnieø dalszy
wzrost przychodÛw, o czym
úwiadczπ zachÍcajπce do takiej

prognozy dane sprzedaøowe
za pierwsze miesiπce tego ro-
ku. Niewπtpliwy wp≥yw bÍdzie
mia≥a rÛwnieø poprawiajπca siÍ
sytuacja gospodarcza w kraju
ñ szczegÛlnie w segmencie bu-
downictwa. 

ñ Wszystko wskazuje na to, iø
w roku 2014 powinna utrzymaÊ
siÍ tendencja wzrostowa sprze-
daøy, ktÛrπ obserwujemy w na-
szej grupie od drugiego pÛ≥ro-
cza 2013 r. Wed≥ug prognoz,
tempo wzrostu PKB w 2014 r.
bÍdzie wysokie i wyniesie 2,5%,
co z pewnoúciπ prze≥oøy siÍ na
poprawÍ sytuacji gospodarczej
oraz rynkowej ñ rÛwnieø dla
naszej branøy ñ dodaje prezes.

W tym roku Forum-Ron-
do zamierza skupiÊ siÍ na dal-
szej konsolidacji wewnπtrz
grupy oraz rozwoju sieci. RolÍ
szczegÛlnπ odegra tu samoist-
ny rozwÛj firm cz≥onkowskich,
otwierane przez nie nowe od-
dzia≥y, jak teø konsolidacja
handlu oraz stale szkolona ka-
dra handlowcÛw.

ñ Nie wykluczamy moøliwo-
úci przyjÍcia do naszej grupy
nowych firm cz≥onkowskich.
Warunkiem wstπpienia w nasze
struktury jest jednak spe≥nienie
kilku kryteriÛw, takich jak: rze-
telnoúÊ finansowa, wymagany
poziom obrotÛw oraz koniecz-

noúÊ zaakceptowa-
nia naszej wizji roz-
woju, wypracowa-
nej wspÛlnie przez
wszystkich udzia-
≥owcÛw przez lata
funkcjonowania na-
szej sieci ñ podkre-
úla Krzysztof Li-
sowski. 

Jubileuszowy rok

Rok 2014 jest dla Forum-
-Rondo wyjπtkowy. W tym ro-
ku grupa obchodzi 15-lecie ist-
nienia.

ñ Obchody jubileuszu 15-le-
cia zapoczπtkowaliúmy uroczy-
stym spotkaniem udzia≥owcÛw
i dostawcÛw naszej sieci, ktÛre
odby≥o siÍ w lutym w warszaw-
skim hotelu Sheraton. W sumie
ca≥y rok 2014 bÍdzie obfitowa≥
w wydarzenia zwiπzane z jubi-
leuszem. Zaplanowany jest sze-
reg spotkaÒ wyjazdÛw i szko-
leÒ. Nie oznacza to, øe w tym
roku skupimy siÍ tylko na úwiÍ-
towaniu. Jako jeden z najwiÍk-
szych graczy na rynku elektro-
technicznym stoimy przed du-
øym wyzwaniem, aby tÍ pozycjÍ
utrzymaÊ i umocniÊ. Mamy
pewnoúÊ, øe to siÍ uda. Wiedza,
doúwiadczenie, potencja≥ na-
szych firm oraz wypracowany
przez 15 lat model wspÛ≥pracy
handlowej z naszymi dostawca-
mi pozwala nam spokojnie pa-
trzeÊ w przysz≥oúÊ ñ podsumo-
wuje prezes Lisowski.

Forum-Rondo

Forum-Rondo to jedna z naj-
wiÍkszych grup zakupowych
dzia≥ajπcych na polskim ryn-
ku dystrybucji elektrotechniki.
W 2013 r. grupa, zatrudniajπca
930 osÛb, zrzesza≥a 54 firmy
cz≥onkowskie, dysponujπce 120
oddzia≥ami na terenie ca≥ego
kraju. NajwiÍkszy udzia≥ sprze-
daøy w Forum-Rondo stanowi
technika úwietlna (25% obro-
tÛw), a takøe osprzÍt instalacyjny
oraz kable i przewody (po 18%). 

Forum-Rondo w 2013 r. wypracowa≥o 830 mln z≥ przychodÛw, co w po-
rÛwnaniu z rokiem wczeúniejszym oznacza poprawÍ o 20 mln z≥.
W tym roku grupa zapowiada utrzymanie tendencji wzrostowych oraz
dalszπ konsolidacjÍ i rozwÛj sieci. 

Forum-Rondo zapowiada
dalszy rozwój grupy

PRZYCHODY GRUPY FORUM-RONDO 
(w mln z≥)


