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E N E R G E T Y K A

Tau ron wy grał naj więk szy
prze targ na do sta wę ener gii
Tau ron wy grał prze targ na sprze-
daż 903 GWh ener gii elek trycz nej dla
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go
z Gór ne go Ślą ska. To naj więk szy prze -
targ na do sta wę ener gii elek trycz nej
w Pol sce. O ska li za mó wie nia świad -
czy za rów no wo lu men za kon trak to -
wa nej ener gii, jak i war tość zwy cię -
skiej ofer ty – 230 mln zł. Prze targ do -
ty czył do sta wy ener gii elek trycz nej
do 30 sa mo rzą dów i 31 jed no stek sa -
mo rzą do wych. W imie niu wszyst kich
pod mio tów, któ re zgło si ły do prze tar -
gu bli sko 13 tys. punk tów po bo ru
ener gii elek trycz nej, po stę po wa nie
prze pro wa dzi ła gmi na Za brze.

PGE EO zbu du je
ma ga zy ny ener gii
PGE Ener gia Od na wial na pla nu je
w cią gu naj bliż szych lat wy bu do wać
dwa ma ga zy ny ener gii. To od po wiedź
na wy zwa nia zwią za ne ze zmien ną
ilo ścią do star cza nej do sie ci ener gii
elek trycz nej z OZE. Pierw szy ma ga zyn
ma po wstać przy na le żą cej do spół ki
far mie PV o mo cy 0,6 MW na Gó rze
Żar. Obec nie za koń czy ły się po mia ry
prze pro wa dzo ne na sie ci dys try bu cyj -
nej, po zwa la ją ce na wstęp ne osza co -
wa nie pa ra me trów in we sty cji. PGE EO
pla nu je bu do wę ma ga zy nu o mo cy
do 0,5 MW, któ ry wy rów ny wał by nie -
sta bil no ści pra cy far my oraz za spo ka -
jał jej wła sne za po trze bo wa nie na
ener gię elek trycz ną. In we sty cja ma
zo stać zre ali zo wa na w tech no lo gii li -
to wo -jo no wej i za koń czyć się do koń -
ca przy szłe go ro ku. Po tem na stą pi
1-2 let ni okres te stów urzą dze nia.
Koszt bu do wy to oko ło 4-6 mln zł.
Dru gi ma ga zyn ener gii po wsta nie
przy na le żą cej do spół ki far mie wia -
tro wej. W tej chwi li bra nych jest pod
uwa gę kil ka lo ka li za cji, wkrót ce zo -
sta ną prze pro wa dzo ne ba da nia na
sie ci i GPZ. To po zwo li usta lić pa ra -
me try in we sty cji. Wstęp nie PGE EO
za kła da, że ma ga zyn o mo cy 1,5 MW
bę dzie współ pra co wał z sie cią i zo -
sta nie wy ko rzy sta ny do za spo ko je nia
po trzeb wła snych far my. In we sty cja
o war to ści 12-15 mln zł zo sta nie za -
koń czo na na prze ło mie 2017 i 2018 r.
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Wdniu 18 li sto pa da
w Te atrze Śląskim
im. Sta ni sła wa Wy s -

pia ńskie go w Ka to wi cach od -
będzie się uro czy sta Ga la Ju bi -
le uszo wa z oka zji 10-le cia Gru py
El -Sig ma. W spo tka niu udział
we zmą człon ko wie gru py, part -
ne rzy biz ne so wi, sze reg oso bi -
sto ści oraz klu czo wi do staw cy,
w tym: ABB, An -Kom, Elek tro -
-Plast Opa tówek, Elek tro plast
Stróża, El go tech, El par, Er gom,
Eti Po lam, F&F, Ha ger, Kan lux,
Kon takt Si mon, Ko pos, LŁ, Led -
-Pol, Paw bol, PCE, Try tyt, TT
Plast, Vents czy Za mel. Pa tro nat
nad wy da rze niem ob jęły m.in.
Zwi ązek Pra co daw ców Dys try -
bu cji Elek tro tech ni ki, Re gio nal -
na Izba Go spo dar cza a tak że
Ma ga zyn Elek tro sys te my.

Spek ta ku lar ny roz wój

Gru pa El -Sig ma zo sta ła po -
wo ła na de ka dę te mu w ce lu
kon so li da cji ryn ku dys try bu cji
ma te ria łów elek tro tech nicz -
nych. Po cząt ko wo w jej skład
wcho dzi ło osiem firm. Na prze -
strze ni ko lej nych lat dzia łal no -
ści do łącza ły ko lej ne fir my
człon kow skie. Obec nie skład
gru py li czy już 54 pod mio ty,
które re ali zu ją sprze daż za po -
śred nic twem po nad 100 punk -
tów han dlo wych. 

– Ro snąca sys te ma tycz nie
licz ba pod mio tów sto wa rzy szo -
nych to efekt co dzien nej pra cy
ca łej Gru py El -Sig ma. To przede
wszyst kim za ufa nie do sta bil no -
ści pro wa dzo nych dzia łań, ale
też efekt pro po no wa nych do -
brych, ra cjo nal nych roz wi ązań
dla wszyst kich uczest ni ków gru -

py, ta kich jak wy so kie
stan dar dy usług, wza -
jem na me ry to rycz na
po moc pol skich przed -
si ębior ców oraz wspól -
ny roz wój. Pro fe sjo -
nal ne dzia ła nia cen -
tral ne i od po wied ni
do  bór na rzędzi, które
wspie ra ją dzia łal no ść
spółki, po zwa la ją na efek tyw ne
do tar cie do klien ta – oznaj mia
Damian He gen barth, pre zes El -
-Sig my.

Mar ka wła sna Sig ma

Swój roz wój El -Sig ma opie ra
nie tyl ko na sys te ma tycz nym
zwięk sza niu za się gu te ry to rial -
ne go i wo lu me nu sprze da ży ale
też m.in. na roz sze rza niu ofer ty
asor ty men to wej, w tym tak że
wpro wa dze niu wy ro bów pod
mar ką wła sną Sig ma.

– Na pod sta wie wie lo let nie go
do świad cze nia, w ro ku 2015 po -
sta no wi li śmy wpro wa dzić do
ofer ty pro duk ty sy gno wa ne mar -
ką wła sną. Obec nie na sta łe
w ofer cie mar ki Sig ma znaj du ją
się ta kie gru py pro duk to we jak:
przedłu ża cze miesz ka nio we,
gniaz  da prze no śne, przedłu ża -
cze ogro do we i bęb no we, opa ski
ka blo we – pod kre śla Jo lan ta
Tom sia, dy rek tor han dlo wy
w El -Sig ma.

Pla ny na przy szło ść

W naj bli ższych mie si ącach
El -Sig ma za mie rza kon ty n u -
ować roz wój ofer ty, w tym pod
mar ką wła sną, oraz pro wa dzić
dal szą se lek cję pod mio tów, któ-
re zgła sza ją ak ces do gru py. 

– Naj wa żniej sza jest sta bil -
 ność i za ufa nie przy gwa ran cji
jak naj wy ższej ja ko ści współpra -
cy. Te go szu ka my u kan dy da tów
do we jścia do gru py, bo to też
ofe  ru je my – do da je Da mian
He gen barth.

Spółka re ali zu je też in ne dzia -
ła nia ma jące na ce lu dal sze
wzmac nia nie po zy cji na ryn ku,
ta kie jak po głębia nie in te gra cji
we wnętrz nej, sta łe uspraw nia nie
pro ce sów or ga ni za cyj nych, re ali -
za cja ko lej nych eta pów in for ma -
ty za cji or ga ni za cji czy mak sy -
ma li za cja efek tów za rządza nia
po py tem we wnętrz nym.

– Bar dzo istot nym ele men -
tem w bie żącej stra te gii jest
pod no sze nie kwa li fi ka cji per so -
ne lu w ce lu przy go to wy wa nia
lub pod trzy ma nia ich ro li ja -
ko me ry to rycz nych eks per tów,
a ta kże do brze ukie run ko wa ne
za rządza nie nad wy żka mi ka pi -
ta łu przy do sko na łej sy tu acji fi -
nan so wej spółki. De ka da dzia -
łal no ści to szcze gól na oka zja,
aby świ ęto wać, pa trząc jak du-
żo osi ągni ęto przez ten czas. Jed -
nak nie opusz cza my gło wy, pa -
trzy my bar dzo da le ko w przy -
szło ść. Zda je my so bie spra wę, że
ko niecz na jest mo zol na co dzien -
na pra ca, aby móc świ ęto wać
ko lej ne do ko na nia – pod su mo -
wu je pre zes.

W tym roku Grupa El-Sigma świętuje jubileusz 10-lecia obecności na pol-
skim rynku. W momencie zawiązania się grupy w jej skład wchodziło osiem
podmiotów. Dziś El-Sigma to 54 firmy posiadające na terenie całego kraju
ponad 100 punktów sprzedaży. 

Grupa El-Sigma obchodzi
10-lecie działalności 

PRZYCHODY GRUPY EL-SIGMA (w mln zł)

PRZYCHODY GRUPY TAURON 
(w mld zł)


