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Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

PETYCJA
wniosek o wszczęcie kontroli w Ministerstwie Aktywów Państwowych
oraz PKN Orlen S.A.
Jako akcjonariusze spółki ENERGA S.A., z siedzibą w Gdańsku (nr KRS 271591) – oraz jako
obecni i byli pracownicy tej spółki, zwracamy się z wnioskiem o wszczęcie kontroli w
Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz w kontrolowanej przez Skarb Państwa spółce PKN
Orlen S.A.
W dniu debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (11 grudnia 2013 roku)
akcje ENERGA były sprzedawane za cenę 16,09zł. W dniu 24 kwietnia 2015 roku osiągnęły
swój maksymalny jak dotąd kurs – 27,70 zł/akcję.
Wartość giełdowa akcji ENERGA, od początku notowań na GPW do sierpnia 2021 r.,
przedstawia się następująco:

W 2020 roku, Polski Koncern Naftowy Orlen SA nabył większościowy (ponad 80%) pakiet akcji
ENERGA, po cenie 8,35 zł /akcję. Po tej transakcji, PKN Orlen „chwalił się” w mediach, że
nabył
te
akcje
„po
wyjątkowo
niskiej
o
okazyjnej
cenie”
(
https://wyborcza.biz/biznes/7,179190,26163833,cuda-ksiegowe-w-orlenie-kupili-energe-zaokazyjna-cene.html?disableRedirects=true ; https://biznes.trojmiasto.pl/Orlen-kupil-Energepo-okazyjnej-cenie-n147290.html )
W dniu 21 września 2020 r. PKN Orlen ogłosił (drugie już) wezwanie do sprzedaży akcji
ENERGA, proponując także cenę 8,35 zł / akcję. Jednocześnie PKN Orlen oraz spółka
ENERGA podjęła działania, mające na celu tzw. delisting, czyli wycofanie akcji ENERGA z
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obrotu na rynku regulowanym (z Giełdy Papierów Wartościowych). W tym celu na dzień 29
października 2020 r. – mimo panującej epidemii Covid i licznych restrykcji związanych z
przemieszczaniem się, które w praktyce uniemożliwiły obecność i głosowanie przez wielu
akcjonariuszy – w szczególności osób starszych obawiających się o swoje zdrowie – zwołano
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA S.A., na którym podjęto uchwałę o wycofaniu
akcji ENERGA z obrotu na rynku regulowanym.
Niegodziwym było takie potraktowanie akcjonariuszy spółki, obecnych i byłych - już
emerytowanych jej pracowników. Wezwania do sprzedaży akcji zostały zorganizowane w
trakcie „dołków pandemicznych” na GPW, a NWZA spółki, gdzie podejmowano jedną z
najważniejszych decyzji – uchwałę o wyjściu spółki z GPW - w czasie obowiązywania
czerwonej strefy w miejscu odbywania się Zgromadzenia. Biorąc pod uwagę, że najliczniejszą
grupą akcjonariuszy byli starsi ludzie (emerytowani pracownicy Energa S.A.) nierzadko
dożywający swoich dni, oraz to że byli niedoinformowani i niezorientowani w grze giełdowej –
czują się wykorzystani przez większościowego akcjonariusza jakim jest PKN Orlen. Perfidnie
wykorzystał sytuację, aby skupić jak najtaniej akcje od zdezorientowanych starszych ludzi.
Tym bardziej bolesnym wydaje się to, gdy uświadomimy sobie, że za poczynaniami
kupującego stoi Skarb Państwa, reprezentujący nasz kraj, który budujemy codziennie swoją
ciężką pracą !
Cena nabycia zaproponowana w wezwaniach przez PKN Orlen (8,35 zł/akcję) drastycznie
odbiega od wartości księgowej spółki ENERGA S.A. Jak wynika bowiem ze sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku, wyceniona
metodą księgową wartość aktywów netto Grupy wynosiła 8.406 mln zł, co w przeliczeniu na
jedną akcję (414 mln sztuk) daje kwotę 20,30 zł/akcję.
Spółka ENERGA twierdzi, że cena wykupu akcji została określona zgodnie z przepisami.
Jednak powszechnie znanym faktem jest, że spółka ENERGA S.A. zaangażowała się w latach
ubiegłych w wysoce kosztowne i całkowicie niekorzystne dla spółki projekty, które odbiły się
bardzo negatywnie na wynikach finansowych spółki oraz kursie akcji. Między innymi takie jak:
 inwestycja około 500 mln zł w Polską Grupę Górniczą –w sprawozdaniu finansowym
Grupy ENERGA wartość nabytych akcji PGG jest wyceniana na kwotę 0 zł !!!
(inwestycję w PGG negatywnie oceniła też Najwyższa Izba Kontroli - )
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,25944857,energa-trafi-400-mln-zlna-ratowaniu-gornictwa-nie-liczac-bucowy.html );
 inwestycja w budowę elektrowni Ostrołęka C w wariancie węglowym – na poziomie co
najmniej
876
mln
zł
(
https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,26155367,energa-z-najwiekszastrata-w-historii-kleska-w-ostrolece-pochlonela.html )
Zaangażowanie się spółki w takie, zupełnie nieracjonalne projekty, jest całkowicie sprzeczne
z Programem Inwestycyjnym ENERGA na lata 2013-2021, wg którego jednym z kluczowych
obszarów inwestycyjnych spółki miało być wytwarzanie energii z OZE (odnawialnych źródeł
energii) a nie „inwestowanie” w energetykę węglową. Decyzje te były podyktowane
najprawdopodobniej celami politycznymi, a podpisując się pod nimi ówczesne zarządy spółki
działały na jej niekorzyść.
Obecnie spółka Energa S.A. jest nowoczesną, gigantyczną grupą energetyczną, mającą
monopol na dostarczanie energii elektrycznej dla 1/5 odbiorców w Polsce. Jest
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przedsiębiorstwem w dobrej kondycji operacyjnej jak i finansowej. Poniższy wykres pokazuje
przychody z działalności podstawowej na tle zachowania kursu giełdowego.
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Przed wezwaniami do sprzedaży akcji z 2020r większościowym akcjonariuszem spółki Energa
S.A. (w pełni kontrolującym to przedsiębiorstwo) był Skarb Państwa. Kupującym we
wspomnianych wezwaniach był PKN Orlen - nadzorowany także przez Skarb Państwa. Jak
widać z powyższego wykresu (spółka pośrednio kontrolowana przez kupującego) od 2015
roku poprzez swoje nietrafione decyzje została, niejako przygotowana do jak najtańszego
przejęcia przez kupującego, który jest reprezentowany przez skarb Państwa (czyli praktycznie
samego siebie). Decyzje inwestycyjne spółki Energa S.A. od 2015 roku były rażąco
nieracjonalne; zyski zamiast przynajmniej częściowo (wg założeń prospektu emisyjnego) na
dywidendę były inwestowane wg celów politycznych. Spowodowało to zmniejszenie zaufania
inwestorów, odwrócenie się ich od spółki i co za tym idzie radykalne spadki kursu giełdowego.
Co wykorzystał kupujący PKN Orlen skupując za bezcen akcje z rynku jak i od Skarbu
Państwa. Większościowy akcjonariusz (PKN Orlen - kontrolowany przez Skarb Państwa)
poprzez uchwałę o wyjściu z giełdy spółki Energa S.A. w pełni zdominował spółkę, przez co
obecny kurs na GPW nie odzwierciedla w żadnym razie jej realnej wartości.
Warto wspomnieć, że za nieracjonalnymi decyzjami inwestycyjnymi spółki Energa S.A. stali ci
sami zarządzający (przynajmniej w części), którzy teraz kierują spółką Kupującego.
W czasie zmiany właściciela Energi S.A. Skarb Państwa „oddał” spółce komercyjnej swoje
udziały w Energa S.A. po zaniżonej cenie 8,35 zł za akcję, gdzie wartość księgowa w
ówczesnym czasie sięgała 22 zł, a przedsiębiorstwo było w dobrej kondycji, jeśli chodzi o jej
działalność podstawową - biznesową. Mimo, że Skarb Państwa kontroluje (kupującego) PKN
Orlen , to jednak jest to spółka publiczna, komercyjna, którą niejako pośrednio Skarb Państwa
wspomógł, poprzez sprzedaż na jej rzecz aktywów innej spółko po rażąco niskiej cenie. Można
to bez kozery nazwać – gdy spojrzymy kto na tym stracił, a kto zyskał – bezprawnym
dofinansowaniem spółki komercyjnej przez Skarb Państwa.
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Jako obecni jak i byli akcjonariusze spółki ENERGA S.A., czujemy się wysoce
pokrzywdzeni i oszukani poprzez podejmowane działania, które miały i mają na celu de
facto zmuszenie nas do wyzbycia się akcji ENERGA po drastycznie zaniżonej,
nieuczciwej cenie.
W związku z powyższym, żądamy wszczęcia kontroli w Ministerstwie Aktywów Państwowych
oraz PKN Orlen S.A.

Podpisy:
(imię / nazwisko): _______________________
(adres korespondencyjny): ___________________
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