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Zapraszamy do lektury energetycznego podsumowania dnia!

Analitycy: Ostrołęka C będzie spalać więcej pieniędzy niż węgla [KOMENTARZ]
Analitycy londyńskiego think tanku Carbon Tracker opracowali raport, w którym
wskazują na zagrożenia wiszące nad projektem Ostrołęka C. Zdaniem ekspertów,
inwestycja ta jest „niepotrzebnym ryzykiem dla akcjonariuszy” i wymagać będzie
nieustannego wsparcia ze strony rynku mocy. Inaczej nie będzie rentowna.
Trudne półrocze, ale optymizm na przyszłość - relacja z konferencji wynikowej
Grupy Azoty
Na konferencji prasowej prezes Grupy Azoty dr Wojciech Wardacki oraz wiceprezes
ds. ﬁnansowych Paweł Łapiński omówili wyniki spółki za 1 półrocze 2018 roku.
Osiągnięte przez spółkę wyniki są niższe od tych w poprzednim roku, głównie z
powodu warunków atmosferycznych.
Łódzka ﬁrma wyposaży bioraﬁnerię w USA
Firma Biotechnika z Łodzi jest dostawcą innowacyjnej technologii dla bioraﬁnerii,
która powstaje w Dakocie Północnej (USA). Wartość projektu, w którym
Biotechnika jest jedynym licencjodawcą, głównym projektantem i dostawcą
urządzeń, to ponad 80 mln dolarów.
Węgry: upał powoduje problem z chłodzeniem elektrowni jądrowej
Stosowany w elektrowni atomowej w Paksu system chłodzenia reaktorów wodą z
Dunaju jest nieodpowiedni w warunkach suszy i upałów – pisze w środę lewicowy
dziennik węgierski „Nepszava” o siłowni, w której rosyjski koncern Rosatom ma
zbudować dwa nowe bloki.

Ochrona klimatu idzie do sądu
Tegoroczny upalny koniec lata można traktować jako wstęp do gorącego okresu
negocjacji klimatycznych. Punktem kulminacyjnym będzie organizowany w grudniu
szczyt klimatyczny w Katowicach, obejmujący: 24. Konferencję Stron Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), 14.
Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencję sygnatariuszy
Porozumienia Paryskiego (CMA 1).
Spółki z grupy JSW będą współpracować z Amerykanami
Należące do grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, spółki JSW Innowacje oraz Hawke będą współpracować z Instytutem systemów autonomicznych w amerykańskiej
Nevadzie. W środę JSW poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego w tej
sprawie, dotyczącego bezzałogowych systemów powietrznych.
Analitycy: Trump powstrzymuje gwałtowny wzrost cen ropy
Ropa naftowa w USA drożeje o 4 centy. Jak podają maklerzy, w USA na rynek ropy
może dotrzeć surowiec z amerykańskich rezerw strategicznych, a to powstrzymuje
ceny przed mocniejszym wzrostem.
Grupa Azoty: słabsze wyniki to efekt "presji czynników zewnętrznych"
Grupa Azoty za okres I półrocza zanotowała wynik EBITDA w wysokości 529 mln zł
przy przychodach rzędu 4,88 mld zł. Na uwagę zwraca fakt, iż spadek wyniku
operacyjnego (EBITDA) o 185 mln r/r (26% r/r) realizowany jest przy wzroście
przychodów ze sprzedaży (o blisko 8 mln zł w stosunku do analogicznego okres
ubiegłego roku). Wskazuje to wyraźnie, iż wyniki pierwszego półrocza 2018 r. w
głównej mierze podlegają wahaniom wskutek oddziaływania strony kosztowej.

