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Rola i znaczenie Rola i znaczenie 
produktproduktóów i oferty w i oferty 
spspóółłki obrotu na ki obrotu na 

konkurencyjnym rynku konkurencyjnym rynku 
energiienergii

Krzysztof DziewirzKrzysztof Dziewirz

21.10.2005 Jachranka21.10.2005 Jachranka
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Struktura wStruktura włłaaśścicielskacicielska

Z dniem 1 stycznia 2005 roku podmiotem Z dniem 1 stycznia 2005 roku podmiotem 
dominujdominująącym wobec ELNORD S.A. stacym wobec ELNORD S.A. stałł

sisięę Koncern Energetyczny ENERGA S.A., Koncern Energetyczny ENERGA S.A., 
MinistMinisteerrstwostwo Skarbu PaSkarbu Pańństwa stwa podjpodjęłęło o 
decydecyzjzjęę o poo połłaczeniuaczeniu oośśmiu zakmiu zakłładadóów w 

energetycznych z penergetycznych z póółłnocnej i nocnej i śśrodkowej rodkowej 
Polski, ktPolski, któóre dotychczas stanowire dotychczas stanowiłły y 

akcjonariat ELNORD S.Aakcjonariat ELNORD S.A. . 
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SSłłowo o ELNORDowo o ELNORD

ELNORD S.A. dziaELNORD S.A. działła na rynku od 1999 roku w a na rynku od 1999 roku w 
obszarach:obszarach:

•• obrobróót energit energiąą elektrycznelektrycznąą
•• popośśrednictwo w sprzedarednictwo w sprzedaŜŜy energii elektrycznejy energii elektrycznej
•• ususłługi zwiugi zwiąązane z rozliczeniami finansowymizane z rozliczeniami finansowymi
•• doradztwo w procesach negocjacji umdoradztwo w procesach negocjacji umóów w 

zwizwiąązanych z rynkiem energii elektrycznej. zanych z rynkiem energii elektrycznej. 
•• śświadczenie uswiadczenie usłługi OHTugi OHT
•• Organizowanie szkoleOrganizowanie szkoleńń personelu personelu odpowiedzialodpowiedzial--

negonego za realizacjza realizacjęę zakupzakupóów energii elektrycznej.w energii elektrycznej.
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NaszNasząą misjmisjąą jest z jest z 
wielkwielkąą energienergiąą

sprzedawasprzedawaćć energienergięę
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BezpieczeBezpieczeńństwo zawieranych transakcjistwo zawieranych transakcji

�� JesteJesteśśmy czmy częśęściciąą najwinajwięększego kszego 
w Polsce koncernu energetycznego w Polsce koncernu energetycznego 
ENERGA, ktENERGA, któóry swry swąą pozycjpozycjąą gwarantuje gwarantuje 
bezpieczebezpieczeńństwo zawieranych transakcjistwo zawieranych transakcji

��Posiadamy gwarancje bankowe Posiadamy gwarancje bankowe 
dla transakcji zawieranych dla transakcji zawieranych 
do kwoty 10 miliondo kwoty 10 milionóów zw złłotychotych
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BezpieczeBezpieczeńństwo zawieranych transakcjistwo zawieranych transakcji

��Posiadamy szePosiadamy sześścioletnie docioletnie dośświadczenie wiadczenie 
na rynku energii, jestena rynku energii, jesteśśmy jednmy jednąą z z 
wiodwiodąących spcych spóółłek obrotu w Polsceek obrotu w Polsce

��O naszej rzetelnoO naszej rzetelnośści ci śświadczy wiadczy 
wolumen zawieranych wolumen zawieranych 
przez nas transakcjiprzez nas transakcji
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Produkty ELNORDProdukty ELNORD

•• SPOT SPOT –– transakcje krtransakcje króótkoterminowetkoterminowe
•• Hurtowy Handel EnergiHurtowy Handel Energiąą -- transakcje transakcje śśrednio i rednio i 

ddłługoterminoweugoterminowe
•• Energia OdnawialnaEnergia Odnawialna
•• Internetowa Hurtownia Energii (Internetowa Hurtownia Energii (iHEiHE))
•• Handel MiHandel Mięędzynarodowydzynarodowy
•• Operatorstwo HandlowoOperatorstwo Handlowo--TechniczneTechniczne
•• SprzedaSprzedaŜŜ energii odbiorcom koenergii odbiorcom końńcowym (TPA)cowym (TPA)
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SPOTSPOT

•• elastycznoelastycznośćść

•• szybkoszybkośćść

•• profesjonalizm profesjonalizm 

pracownikpracownikóóww

•• dodośświadczeniewiadczenie
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ObrObróót energit energiąą elektrycznelektrycznąą
-- ogogóółłemem

542 480,43542 480,434 032 7514 032 7512003r2003r

528 538,95528 538,953 979 8773 979 8772005r*2005r*

457 942,57457 942,573 475 3653 475 3652004r2004r

PrzychodyPrzychody

[tys. PLN][tys. PLN]
SprzedaSprzedaŜŜ

[[MWhMWh]]
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2 900 4262 900 4261 132 3251 132 3252003r2003r

2 960 7752 960 7751 019 1021 019 1022005r*2005r*

1 691 8581 691 8581 783 5071 783 5072004r2004r

TERMTERM

[[MWhMWh]]
SPOTSPOT

[[MWhMWh]]

Struktura sprzedaStruktura sprzedaŜŜy w zaley w zaleŜŜnonośści od ci od 
okresu zawierania transakcjiokresu zawierania transakcji
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Energia zeEnergia ze
ŹŹrróódedełł OdnawialnychOdnawialnych

•• szeroki wachlarzszeroki wachlarz
sposobsposobóów zawieraniaw zawierania

transakcji transakcji 
•• dostdostęęp do nowych p do nowych 

instrumentinstrumentóów na w na 
zliberalizowanym rynkuzliberalizowanym rynku

energii elektrycznejenergii elektrycznej
•• 100% gwarancja realizacji100% gwarancja realizacji

transakcjitransakcji
•• dodośświadczenie na rynkuwiadczenie na rynku

energii odnawialnejenergii odnawialnej
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Struktura sprzedaStruktura sprzedaŜŜy w zaley w zaleŜŜnonośści od ci od 
rodzaju energiirodzaju energii
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•• DziDzięęki agregacji znaczki agregacji znacząącej wicej więększokszośści obrotu na ci obrotu na 
wolnym rynku energii odnawialnej ELNORD S.A. wolnym rynku energii odnawialnej ELNORD S.A. 
realizuje kontrakty sprzedarealizuje kontrakty sprzedaŜŜy z najwiy z najwięększymi kszymi 
podmiotami.podmiotami.

•• ELNORD S.A. oferuje rELNORD S.A. oferuje róówniewnieŜŜ momoŜŜliwoliwośćść
zakupu zakupu śświadectw pochodzenia i energii wiadectw pochodzenia i energii 
elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnym elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnym 
źźrróódle energii na warunkach ksztadle energii na warunkach kształłtowanych towanych 
przez wolny rynek. przez wolny rynek. 
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Energia odnawialna
w nowych warunkach

• zawieranie wieloletnich umów
gwarantujących poziom

przychodów
• zapewnienie płynności
finansowej realizowanych

transakcji
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iHEiHE
• elektroniczny handel 

energią
za pośrednictwem Internetu

• ciągły rozwój produktu
w związku z 

zainteresowaniem
indywidualnych 

konsumentów
wolnym rynkiem energii

• modyfikacja produktu pod
kątem kierunków

zainteresowań klientów 
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Zalety nowej Zalety nowej iHEiHE

•• ergonomiczneergonomiczne

•• estetyczneestetyczne

•• łłatwe w obsatwe w obsłłudzeudze

•• szybkieszybkie

•• uproszczone proceduryuproszczone procedury
zabezpieczezabezpieczeńń
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HandelHandel
MiMięędzynarodowydzynarodowy

• współpraca z wieloma europejskimi
podmiotami, z Austrii, 

Republiki Czeskiej, Niemiec,
Szwajcarii, Słowacji oraz

z Wielkiej Brytanii.

• aktywność handlowa na
europejskich giełdach energii

• dostawy energii dla klientów 
zagranicznych,

którzy mają swobodny dostęp
do wolnego rynku energii w innych 

krajach Unii Europejskiej.
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• Uczestnictwo w 
aukcjach na zdolności 
transgraniczne
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Operatorstwo Handlowo TechniczneOperatorstwo Handlowo Techniczne

•• Podmiotom, ktPodmiotom, któóre nie majre nie mająą
bezpobezpośśredniego dostredniego dostęępu do rynku pu do rynku 
bilansujbilansująącego ELNORD S.A. daje cego ELNORD S.A. daje 
momoŜŜliwoliwośćść uzyskania dostuzyskania dostęępu do pepu do pełłnego nego 
grona uczestnikgrona uczestnikóów rynku energiiw rynku energii

•• ELNORD S.A. poELNORD S.A. pośśredniczy w redniczy w 
transakcjach, transakcjach, śświadczy uswiadczy usłługi brokerskie ugi brokerskie 
oraz doradcze.oraz doradcze.
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ELNORD dodaje gazu

•• Od 1 wrzeOd 1 wrześśnia 2005 r. na mocy koncesji nia 2005 r. na mocy koncesji 
udzielonej przez Urzudzielonej przez Urząąd Regulacji d Regulacji 
Energetyki ELNORD prowadzi dziaEnergetyki ELNORD prowadzi działłalnoalnośści ci 
gospodarczgospodarcząą w zakresie obrotu gazem w zakresie obrotu gazem 
ziemnym z zagranicziemnym z zagranicąą oraz obrotu paliwami oraz obrotu paliwami 
gazowymi. gazowymi. 
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Zgodnie z tezZgodnie z teząą naszej misji: naszej misji: 
„„Na rynku jesteNa rynku jesteśśmy po to my po to 

aby z wielkaby z wielkąą energienergiąą
sprzedawasprzedawaćć energienergięę””
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ELNORD
ul. Heweliusza 11
80-890 Gdańsk

tel. (58) 740 29 50
fax. (58) 740 29 51
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