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Regulowana działalność
na rynku energetycznym

Podstawy prawne

Energo Operator sp. z o.o. koncentruje swoją działalność na
rynku sprzedaży energii elektrycznej oraz paliwa gazowego. 

• Koncesja udzielona 5 kwietnia 2012 roku przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki nr 
OEE/675/13977/W/2/2012/BT na obrót energią elektryczną
na terenie całego kraju.

• Koncesja udzielona 18 grudnia 2015 roku przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki nr 
OPG/322/13977/W/DRG/2015/MŻ na obrót paliwami
gazowymi na terenie całego kraju.



Zespół
Doświadczony zespół w polskiej
firmie osiągającej kilkusetmilionowe*
obroty.

Zarząd

Dział Analiz                    
i Obrotu Energią

Dział Sprzedaży     
i Marketingu

Dział 
Księgowości                        

i Administracji

Dział Obsługi 
Umów

Sekretariat 
Zarządu

*Dane odnoszą się do przeszłości i wyniki w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość



Rynek i konkurencja
Pomimo dominujących udziałów czołowych Spółek Skarbu
Państwa w rynku odbiorców końcowych, część spółek obrotu
określona jako „Pozostali” stanowi 20% rynku. Jest to udział,
który świadczy o tym, że małe i średnie przedsiębiorstwa
obrotu mają realne szanse konkurowania na rynku odbiorcy
końcowego.

Do przewag związanych z funkcjonowaniem firm sektora
prywatnego należy przede wszystkim sprawny system
komunikacji na linii Klient – Przedsiębiorstwo Obrotu i
aktywna rola jaką pełni spółka w bieżącym wsparciu
merytorycznym odnośnie sytuacji na rynku energetycznym.
Spółki dostarczają złożonych rozwiązań, które wiążą się z
optymalizacją zakupu energii i monitoringiem poziomu
ryzyka rynkowego. Dodatkowo postępuje specjalizacja w
ramach niszowych segmentów klientów. Energo Operator
specjalizuje się w obsłudze spółek komunalnych.

PGE
26%

TAURON
24%

ENEA
17%

ENERGA
13%

POZOSTALI
20%

Udziały w rynku sprzedaży energii 
do odbiorców końcowych

Źródło: Dane DGP z Q1 2022 

2022

169 TWh

132 mld zł **

2021

174 TWh

69 mld zł *

Źródło: Obliczenia własne Emitenta na podstawie 
danych z pse.pl i rynekelektryczny.pl
* Średnia cena w 2021 roku 398 zł/MWh
** Średnia zakładana cena w 2022 roku 785 zł/MWh



Zmiany regulacyjne

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej w 2023 roku będzie miała nierówny wpływ na sytuację przedsiębiorstw z
sektora obrotu.

• Ujęty w ustawie mechanizm rekompensat zakłada, że w odniesieniu do zawartych kontraktów, przedsiębiorstwom obrotu będzie przysługiwała rekompensata na pokrycie
kosztów dostawy. Rekompensatę będzie wypłacał powołany do tego fundusz celowy.

• Pomimo, że spółka obrotu będzie zobligowana do sprzedaży energii elektrycznej do odbiorcy końcowego po cenie, która będzie niższa niż pierwotnie ustalona w umowie,
nie oznacza to, że spółka poniesie stratę na kontrakcie. W ocenie Emitenta spółki, które sukcesywnie dokonywały zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym, pod
bieżące kontrakty, a nie zajmowały się spekulacją, otrzymają rekompensaty na pokrycie ponoszonych kosztów.

• Przyjęte w ustawie wskaźniki marż w przedziale 1,5 – 3,5 % w zależności od rodzaju kontraktu, są zbliżone do marż jakich należałoby oczekiwać w toku normalnej działalności
przedsiębiorstw obrotowych. Ustawa gwarantuje również, że w przypadku kontraktów zawieranych po 14 października 2022 r., przedsiębiorstwa obrotu będą mogły
generować marżę na poziomie 3,5% dla dostaw realizowanych odbiorcom końcowym, która to marża powiększająca koszt zakupu energii będzie rekompensowana przez
powołany ustawą fundusz celowy.



Dwa filary biznesu
Przedmiot działalności

Energo Operator sp. z o. o. powstała w roku 2008, a jej
głównym przedmiotem działalności jest pozyskiwanie klientów
oraz handel hurtowy w ramach wolnego rynku energii
elektrycznej i gazu ziemnego. Energo Operator sp. z o. o.
posiada zawarte Generalne Umowy Dystrybucji z
następującymi podmiotami:

• PGE Dystrybucja S.A.
• TAURON Dystrybucja S.A.
• ENEA Operator Sp. z o.o.
• ENERGA-OPERATOR S.A.
• E.ON Polska S.A.



Sprawdzony partner
Doświadczenie

Energo Operator Sp. z o. o. przeszła przez niemal wszystkie
etapy rozwoju rynku energii w Polsce, m. in. :

• uwolnienie sprzedaży energii elektrycznej od roku 2008,
• wprowadzenie systemu handlu świadectwami

efektywności energetycznej w roku 2011,
• uwolnienie rynku gazu ziemnego w roku 2012,
• wprowadzenie ustawy o OZE w roku 2015,
• konsolidacja sektora elektroenergetycznego w 2017,
• spektakularny wzrost cen energii w roku 2018,
• wprowadzenie ustawy cenowej oraz systemu

rekompensat w roku 2019.

Ponad 14-letnie doświadczenia stanowią o naszej
niezawodności, a także umiejętności prowadzenia
działalności w zmieniających się realiach rynku energii.



Rozwiązania 
dla klientów

W taryfach G11, C11 i B11 odbiorcom indywidualnym i
biznesowym zapewniamy:

• prosty sposób rozliczania na podstawie jednej, 
stałej ceny energii dla całej doby

• rozliczenia na podstawie rzeczywistych odczytów
• przejrzyste warunki umowy – możliwość

gwarancji niezmiennego cennika
• pełną obsługę procesu zmiany sprzedawcy



Bezpieczeństwo 
energetyczne

Pozwalamy zdywersyfikować źródła wytwarzania 
nabywanej energii oraz warunki techniczne i 
kontraktowe.

Umożliwiamy nabycie energii z wielu źródeł w 
oparciu o innowacyjne formuły rozliczeniowe.

Rozwiązania dla biznesu

Bezpieczeństwo energetyczne



Zielona transformacja 
energetyczna

Pomagamy klientom biznesowym obniżyć koszty
zakupu energii i osiągnać cele związane z redukcją
śladu węglowego w ich działalności podstawowej.

Umożliwiamy nabycie energii ze źródeł
odnawialnych w formule PPA*, przed i za 
licznikiem oraz za pomocą kontraktów zamiany.

Rozwiązania dla biznesu

Zielona energia

*Power Purchase Agreement - umowa sprzedaży regulowana zasadami prawa cywilnego, polegająca na bezpośrednim zakupie energii 

elektrycznej od wytwórców energii z instalacji OZE, przez odbiorcę końcowego



Wyniki finansowe

Wyniki historyczne*

*Dane odnoszą się do przeszłości i wyniki w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość



*Dane odnoszą się do przeszłości i wyniki w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość



*Dane odnoszą się do przeszłości i wyniki w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość

Podstawowe dane finansowe z RZiS – źródło SF Emitenta*



1. Emitent: Energo Operator sp. z o.o.
2. Seria: B
3. Termin zapisów: 10.01.2023 - 03.02.2023*
4. Min zapis: 5 000 zł
5. Oferta: Oferta publiczna, na podstawie Memorandum Informacyjnego (art. 37b ustawy o ofercie)
6. Cena emisyjna/wartość nominalna: 1 000 zł
7. Wartość oferty: 8 500 000 zł
8. Oprocentowanie: stałe 12% w skali roku
9. Odsetki: kwartalne
10. Okres finansowania: 24 miesiące
11. Agent Emisji Agent Płatniczy, Sponsor Emisji: Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
12. Cel emisji: Po odliczeniu kosztów przeprowadzenia Oferty środki pozyskane przez Emitenta z emisji Obligacji Serii

B zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego Emitenta, w tym na obrót środkami w
związku z realizacją kontraktów na energię. Emitent nie przewiduje zmiany celów w ramach niniejszej
emisji Obligacji.

13. Zabezpieczenia:
• Weksel Emitenta wraz z Umową Wekslową Emitenta;
• Oświadczenie Emitenta o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 KPC do kwoty 150% wartości przydzielonych Obligacji;
• Cesja Wierzytelności Umownych, z zastrzeżeniem, że w przypadku wygaśnięcia jednej lub więcej Wierzytelności Umownych, Emitent zobowiązany jest do
zawarcia w terminie 15 (piętnastu) Dni Roboczych umowy cesji wierzytelności z innej umowy lub innych umów o podobnym charakterze, i o wartości szacunkowej
nie niższej niż 24.000.000,00 (dwadzieścia cztery miliony) złotych z zastrzeżeniem pierwszeństwa zaspokojenia Obligacji Serii A oraz równorzędności kolejnych serii
obligacji, na zasadach opisanych w Warunkach Emisji;
• Zastaw Rejestrowy na wierzytelnościach z Rachunku Bankowego Emitenta, z zastrzeżeniem, że zastaw rejestrowy będzie stanowił równorzędne zabezpieczenie
Obligacji Serii A oraz Obligacji Serii B, oraz kolejnych serii obligacji wyemitowanych przez Emitenta za pośrednictwem PCDM do łącznej wartości nieprzekraczającej
12.000.000,00 (dwanaście milionów 00/100) złotych (w tym Obligacji Serii A oraz Obligacji Serii B);

- Zabezpieczenia wierzytelności z tytułu Obligacji Serii B, poza wekslem i umową wekslową, zostaną ustanowione dopiero po dniu przydziału Obligacji Serii B.

* W odniesieniu do pkt. 3. Emitent dopuszcza wcześniejsze zakończenie zapisów jeśli zbierze pełną pulę środków.

Parametry Oferty Publicznej Obligacji Serii B

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje związane z czynnikami ryzyka znajdują się w
rozdziale 2 na stronie 11 Memorandum Informacyjnego.



Wybrane czynniki ryzyka*
Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce

Ryzyko związane z otoczeniem prawnym i zmianami w prawie energetycznym

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce i na świecie

Ryzyko związane z transakcjami zawieranymi z podmiotami powiązanymi

Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta

Ryzyko związane z kolejnymi emisjami obligacji i pozyskaniem środków finansowych

Ryzyko związane z niepozyskaniem wystarczających środków

Ryzyko związane z Ochroną Środowiska

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów działalności

Ryzyko związane z konkurencją

Ryzyko związane z błędami ludzkimi

Ryzyko związane z posiadanymi koncesjami i ich utratą

Ryzyko pogorszenia koniunktury gospodarczej w branży Emitenta, w tym ryzyka związane z cenami hurtowymi energii elektrycznej oraz wolumenem sprzedaży energii elektrycznej

Ryzyko związane z zamrożeniem cen energii elektrycznej

Ryzyko związane z brakiem wypłaty Środków Przez Fundusz

Ryzyko wzrostu stóp procentowych

Ryzyko związane z brakiem wypłaty Środków Przez Fundusz

Ryzyko handlowe

Ryzyko płatności kontrahentów

Ryzyko związane z roszczeniami kontrahentów i osób trzecich

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników

Ryzyko związane z wzrostem inflacji

Ryzyko związane z oddziaływaniem pandemii na gospodarkę

Ryzyko związane z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy

Ryzyko zdarzeń katastroficznych, ryzyka wyjątkowe

Ryzyko związane ze strukturą zarządu oraz zmianą składu zarządu

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje związane z czynnikami ryzyka znajdują się w
rozdziale 2 na stronie 11 Memorandum Informacyjnego.



Wybrane czynniki ryzyka*

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM

Adekwatność inwestycji w Obligacje komercyjne do potrzeb i wiedzy Inwestora

Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji

Ryzyko związane z zawieszeniem lub odstąpieniem od przeprowadzania Oferty Publicznej

Ryzyko związane z niewłaściwym wypełnieniem oraz nieopłaceniem zapisu na Obligacje

Ryzyko związane z przydzieleniem Obligacji w mniejszej liczbie

Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji

Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych związanych z obrotem obligacjami

Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji

Ryzyko związane z modelem wyceny zabezpieczenia

Ryzyko związane z funkcjonowaniem Zgromadzenia Obligatariuszy i podejmowanymi decyzjami

Ryzyko nieustanowienia zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji

Ryzyko związane z cesjami wierzytelności

Ryzyko związane z równorzędnym zabezpieczeniem kolejnych serii obligacji

Ryzyko związane z brakiem wprowadzenia Obligacji do obrotu zorganizowanego

Ryzyko opóźnienia utworzenia Ewidencji lub braku utworzenia Ewidencji Obligacji i rejestracji Obligacji w Depozycie i niepowstania praw z Obligacji

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje związane z czynnikami ryzyka znajdują się w
rozdziale 2 na stronie 11 Memorandum Informacyjnego.



Nota Prawna
Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać
się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego
jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa. Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania,
ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej,
Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. W świetle ograniczeń
prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities
Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne
nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby
niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne
nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii B spółki Energo Operator sp. z o.o. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji
Serii B oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/energo-operator-sp-z-o-o-seria-b/ oraz Emitenta:
https://eoperator.com.pl/emisja-obligacji-seria-b/ . Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale 2 na stronie 11 Memorandum Informacyjnego.
Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez
Komisję Nadzoru Finansowego.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Szczegółowe informacje związane z czynnikami ryzyka znajdują się w
rozdziale 2 na stronie 11 Memorandum Informacyjnego.

https://www.pcdm.pl/emisja/energo-operator-sp-z-o-o-seria-b/
https://www.pcdm.pl/?post_type=emisje&p=18516&preview=true
https://eoperator.com.pl/emisja-obligacji-seria-b/
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Zapraszamy do kontaktu! 

Energo Operator sp. z o.o.

Emitent

+48 22 844 07 60ul. Bukietowa 5 lok. U3

02-650 Warszawa

eoperator.com.pl/ eoperator@eoperator.com.pl

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
Firma Inwestycyjna pośrednicząca w ofercie

22 201 11 41ul. Waryńskiego 3A 

00-645 Warszawa

www.pcdm.pl obligacje@pcdm.pl

http://eoperator.com.pl/
mailto:eoperator@eoperator.com.pl
https://www.pcdm.pl/emisja-obligacji-sunfarms/
https://www.pcdm.pl/
mailto:obligacje@pcdm.pl
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Zapraszamy do kontaktu! 

Energo Operator sp. z o.o.  

Emitent

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
Firma Inwestycyjna pośrednicząca w ofercie

REGON: 016637802
NIP: 5252199110
KRS: 0000065126
Kapitał zakładowy 8 306 691,00 zł, w pełni opłacony
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 141267107
NIP: 5213468474
KRS: 0000297206
Kapitał zakładowy 100.000 PLN opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 

https://www.pcdm.pl/emisja-obligacji-sunfarms/
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