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Strategia działalności Grupy Kapitałowej Nemex S.A.  

w roku 2015 i kolejnych latach 

 

1. Wymiana oświetlenia w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz na rzecz osób 

prawnych i fizycznych  

Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej Nemex S.A. w nadchodzących latach 

będzie polegała przede wszystkim na oferowaniu Jednostkom Samorządu 

Terytorialnego oraz osobom prawnym i fizycznym usługi Zarządzania Usługami 

Energetycznymi. Fundamentalnym elementem świadczonej usługi będzie 

przeprowadzanie wymiany istniejących źródeł światła na oświetlenie funkcjonujące  

w oparciu o opatentowaną przez Nemex S.A. technologię LED wykorzystującą Direct 

Drive. Dodatkowo wraz ze źródłami światła Grupa Kapitałowa Nemex S.A. zamierza 

instalować inteligentne liczniki energii elektrycznej, które będą pozwalały  

na dokonywanie pomiaru ilości zużywanej energii w czasie rzeczywistym. Wymiana 

oświetlenia oraz instalacja liczników będą odbywały się w modelu ESCo, w którym 

Klienci nie będą ponosili żadnych kosztów przeprowadzanych prac. Wszelkie koszty 

będzie ponosiła Grupa Kapitałowa Nemex S.A. 

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii możliwe będzie oferowanie 

potencjalnym Klientom istotnych oszczędności w stosunku do historycznie płaconych 

rachunków za energię elektryczną oraz usługi serwisowe oświetlenia. Wynagrodzenie 

Grupy Kapitałowej Nemex S.A. będzie pochodziło z uzyskanych przez Klienta 

oszczędności.  

 

2. Budowa mieszkań komunalnych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego 

 

Za środki zaoszczędzone w wyniku przeprowadzenia modernizacji oświetlenia Jednostki 

Samorządu Terytorialnego wraz z Grupą Kapitałową Nemex S.A. w partnerstwie publiczno-

prywatnym będą realizowały inwestycje polegające na budowie mieszkań komunalnych. 

Każde mieszkanie będzie wyposażane w energooszczędny sprzęt AGD/RTV, dzięki czemu 



 

budowane mieszkania będą zużywały nieznaczne ilości energii elektrycznej.  

 

Dodatkowo w mieszkaniach, podobnie jak w trakcie wymiany oświetlenia w Jednostkach 

Samorządu Terytorialnego oraz u osób prawnych i fizycznych, będą instalowane  inteligentne 

liczniki energii, które pozwolą na optymalizację zużycia energii oraz tym samym obniżenie 

tego zużycia.  

 

Jednocześnie mieszkania wyposażane będą w generatory energii elektrycznej oraz energii 

cieplnej, która będzie wykorzystywana przede wszystkim na potrzeby własne. Jednak  

w połączeniu z niskim zużyciem energii wynikającym z opisanych powyżej czynników będzie 

to prowadziło do generowania nadwyżek energii, która będzie podlegała sprzedaży przez 

Grupę Kapitałową Nemex S.A. na rzecz podmiotów trzecich. 

 

3. Budowa elektrowni wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii oraz obrót energią 

elektryczną 

 

Działalność Grupy Kapitałowej Nemex S.A. będzie obejmowała również budowę elektrowni 

wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii - przede wszystkim energię wiatru oraz energię 

słoneczną. Generowana w nich energia elektryczna będzie, zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi, podlegała sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii oraz w umowach 

bezpośrednich z podmiotami trzecimi. 

 

Grupa Kapitałowa Nemex S.A. zamierza dostarczać energię elektryczną wygenerowaną  

we własnych elektrowniach, a także energię nabytą na Towarowej Giełdzie Energii, do lamp 

zamontowanego oświetlenia, które zostanie zainstalowane w Jednostkach Samorządu 

Terytorialnego, jak również u osób prawnych i fizycznych, w ramach modernizacji 

oświetlenia w modelu ESCo. Ponadto energia elektryczna będzie sprzedawana osobom 

fizycznym nabywającym mieszkania budowane przez Grupę Kapitałową Nemex S.A.  

w partnerstwie publiczno-prywatnym z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. 

 

4. Obrót paliwami ciekłymi oraz gazem LPG i LNG 

 

Spółki należące do Grupy Kapitałowej Nemex S.A., a także ich zagraniczne niezależne 

oddziały, będą prowadziły działalność polegającą na obrocie paliwami ciekłymi, jak również 

gazem LPG i LNG. Gaz będzie dostarczany głównie do nowo wybudowanych mieszkań.  

 



 

Jednocześnie sprzedaż gazu oraz paliw ciekłych będzie odbywała się poprzez stacje paliw, 

które będą powstawały m.in. przy budowanych w partnerstwie z Jednostkami Samorządu 

Terytorialnego osiedlach.  

 

Grupa Kapitałowa Nemex S.A. zamierza oferować swoje usługi zarówno na terenie Polski,  

jak i poza jej granicami poprzez zagraniczne niezależne oddziały spółek należących do Grupy 

Kapitałowej.  

 


