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Liczne uczestnictwo w ankiecie dotyczącej handlu CO2 w PolsceNagrody w bonach oraz TV zostały przekazane przedsiębiorstwom
Zaskakująco duża ilość przedsiębiorstw wzięła w
październiku 2010 roku udział w naszej ankiecie
dotyczacej handlu emisjami w Polsce, udzielając
informacji na temat swoich zachowań oraz
oczekiwań cenowych.
Interesującym jest, że ceny EUA prognozowane
przez przedsiębiorstwa, które posiadają nadmiar
certyfikatów CO2 (w związku z czym mogą je
sprzedać) są wyższe od tych, jakie przewidują
przedsiębiorstwa posiadające ich niedobór. Okazało
się
również,
że
większość
ankietowanych
przeprowadzałaby
transakcje
związane
z
certyfikatami bezpośrednio na giełdzie poprzez
członka giełdy, gdyż gwarantuje to bezpieczeństwo
oraz uczciwe ceny.
Z łącznej ilości 380 rozesłanych ankiet, 78 powróciło
wypełnionych, co odpowiada udziałowi w wysokości
20,5%, a w związku z tym jest więcej niż
reprezentatywne jako podstawa do częściowego
opublikowania wyników badania w News-emisje 092010.
Wszystkim 78 respondentom, dyrektor d/s handlu
emisjami na Polskę Małgorzata Nielepiec oraz
prezes Michael Kroehnert, jeszcze raz dziękują za
starania i poświęcony czas. Zdobywcy nagród
specjalnych- 3 telewizorów płaskoekranowychzostaną w bieżącym News-emisje przedstawieni.
Emissionshändler.com® Handel-emisjami, na koniec
września 2010, zachęcał do wzięcia udziału w ankiecie
dotyczącej handlu emisjami w Polsce.
Celem badania było lepsze zapoznanie się z potrzebami
i oczekiwaniami przedsiębiorstw biorących udział w
obowiązkowym handlu emisjami, w celu przedstawienia
im jeszcze bardziej interesujących ofert oraz
indywidualnych rozwiązań problemów.

Przedsiębiorcom zostały postawione 22 pytania
dotyczące prognoz cenowych oraz zachowań, na
których udzielenie odpowiedzi zapewniało otrzymanie
bonu towarowego Douglas o wartości 100 lub 200
złotych.
Jako, że wszyscy respondenci udzielili pełnych
odpowiedzi na wszystkie 22 pytania postawione w
ankiecie, możliwe było wydanie 78 bonów towarowych
o wartości 200 złotych, z czego 32 przekazane zostały
jako darowizna (patrz u dołu artykułu).
Struktura udziału w ankiecie
W ankiecie dotyczącej handlu emisjami wzięło udział
78 przedsiębiorstw o łącznym przydziale rocznym w
wysokości 16.714.154t CO2. Przedsiębiorstwa te w
rejestrze KASHUE były odpowiedzialne za 92
instalacje. Wynika z tego, że czysto statystycznie, każdy
z ankietowanych odpowiedzialny jest za 214.284 t
CO2/rok, co odpowiada rocznemu, średniemu
przydziałowi
w
wysokości
181.675
EUA
przypadającemu na każdą instalację.
Jako że w ankiecie wzięły udział 4 duże
przedsiębiorstwa o rocznych przydziałach 14.323.844 t
w 10 instalacjach, przedstawimy strukturę naszych
średnich i małych uczestników jeszcze raz, z
pominięciem tych 4 przedsiębiorstw.
Okazuje się, że łączny przydział dla 74 przedsiębiorstw
wynosi
2.390.310
t/rok
co
daje
32.301t
/przedsiębiorstwo/rok lub 29.150 t/instalację/rok.
Poniżej podajemy kilka wybranych, najważniejszych
wyników,
będących
rezultatem
udzielonych
odpowiedzi.
U

U

Za dużo lub za mało certifikatów
Ze względów historycznych, większość polskich firm
otrzymuje raczej wyższy niż zmniejszony przydział
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certyfikatów, z tego powodu z reguły firmy posiadają
nadmiar certyfikatów i mogą je sprzedać. Związane z
tym pytanie w naszej ankiecie brzmiało: Posiadaliście
Państwo w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2009
nadmiar (za dużo) certyfikatów?
U

U

Już uprzednio jasnym było, że ponad 60% operatorów
posiada nadmiar certyfikatów, czyli 61% odpowiedziało
„Nie“ na to pytanie. 10% pytanych posiadało w latach
2008+2009 niedobór certyfikatów w ilości 2.500-5.000t.
W okresie tym 8% ma zapotrzebowanie na zakup do
1.000t lub od do 2.500t certyfikatów.
Infobox
Emissionshändler.com® w Polsce z nowymi
stronami internetowymi
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Tutaj można zauważyć, że 38% pytanych
odpowiedziało „Nie“, co oznacza, że nie posiadali oni
nadmiaru certyfikatów. Czyli, że przeważająca część
(62%) posiada za dużo certyfikatów. I tak na przykład
26% pytanych posiadało, w okresie tych dwóch lat,
5.000- 10.000t za dużo, a 5% nawet ponad 100.000t za
dużo w latach 2008+2009!
Niewielka część prowadzących instalacje posiada za
mało certyfikatów, czyli musi je kupić. Należy tutaj
dodać, że z reguły jest to możliwe tylko wtedy, kiedy są
na to pieniądze. Według doświadczeń Emissionshändler.com® jest to od samego początku handlu
emisjami trudne, tak że prawdopodobnie dopiero na
koniec roku 2012 będą miały miejsce zakupy na
większą skalę.
Jednak już teraz można zobaczyć, jak kształtuje się w
liczbach zapotrzebowanie na zakup.
Związane z tym pytanie w naszej ankiecie brzmiało:
Posiadaliście Państwo w okresie od 01.01.2008 do
31.12.2009 niedobór certyfikatów?
U
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Emissionshändler.com® jest niemiecką firmą, która ma na
celu oferować doradztwo oraz handel przedsiębiorstwom
podlegającym obowiązkowemu handlowi emisjami w
Europie. Ma to miejsce w kilku krajach, również w Polsce.
Jako że coraz więcej polskich przedsiębiorstw staje się
naszymi klientami, a my dumni jesteśmy z tego, że stajemy
się liderem na rynku polskim, postanowiliśmy rozbudować
naszą obecność oraz nasze usługi dla polskich klientów.
Od 15.11.2010 Emissionshändler.com® ma pod adresem
www.handel-emisjami.pl nową stronę internetową, w
całości w języku polskim i niemieckim. Poza tym
oferujemy naszym klientom obszerne informacje na temat
biomasy, dzięki której możliwe jest zarobienie dużej ilości
pieniędzy, gdyż przy zastosowaniu biomasy nadmiar
certyfikatów CO2 może zostać sprzedany. Nasze polskie
interesy związane z handlem biomasą znajdziecie Państwo
na stronie www.handel-biomasa.pl
HU

HU
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Rorwój ceny EUA i CER
Od momentu wprowadzenia handlu emisjami w roku
2005, najważniejszym
pytaniem dla wszystkich
polskich firm było: Jak rozwijać się będzie cena EUA?
Jeśli w codziennych kontaktach z klientami,
Emissionshändler.com® zadawane jest to pytanie,
zawsze odpowiadamy na nie następująco: gdybyśmy to
wiedzieli, bylibyśmy bogaci!
Mimo tego, interesujące jest z pewnością porównanie,
jak przedstawiają się opinie na temat cen EUA w
Polsce. Szczególnie ciekawe jest to, że porównując
operatorów polskich i niemieckich, stwiedzić należy, że
polscy operatorzy podają zawsze wartości wyższe.
Psychologicznym uzasadnieniem jest to, że w Polsce
występują większe nadwyżki certyfikatów. Ten kto
posiada nadmiar dużej ilości certyfikatów i zamierza je
sprzedać, ma nadzieję na wzrost ich cen oraz wyższy
poziom w teminie późniejszym. Mówiąc inaczej: Jeśli
operator posiada za mało certyfikatów, ważna jest dla
niego niższa cena certyfikatów, stąd ma o nadzieję na
ceny w stopniu nieznacznym rosnące lub nawet na
spadek cen.
Jako, że nasze pytanie odnośnie przewidywanych cen w
grudniu
2010, 2012, 2015 i 2020 postawiliśmy
przedsiębiorstwom w październiku, możemy te
przewidywania łatwo skonfrontować z rzeczywistością
(połowa grudnia 2010).
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Związane z tym pytanie w naszej ankiecie brzmiało: Jak
myślicie/ szacujecie Państwo rozwój cen EUA w Euro,
w grudniu 2010?
%
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Powyższe odpowiedzi potwierdzają efekt psychologiczny polegający na tym, że klienci zamierzający
sprzedać certyfikaty, szacują ceny w okresie któtkim
jako wyższe, niż te, które wystąpią w rzeczywistości.
Według pokazuje ankieta, 54% operatorów (42
ankietowanych) przewidują cenę w wysokości
pomiędzy 15 i 16 Euro. 5% ankietowanych (4
przedsiębiorstwa) wierzą nawet w osiągnięcie ceny w
wysokości 17-18 Euro/tonę. Tym przewidywaniom
należy przeciwstawić obecną cenę w wysokości 14,00
Euro/tonę.
Bardziej interesujące jest oczywiście to, jak przez
przedsiębiorców oceniony zostanie rozwój cen w
okresie krótkoterminowym.
Związane z tym pytanie w naszej ankiecie brzmiało: Jak
myślicie/ szacujecie Państwo rozwój cen EUA w Euro,
w grudniu 2012?

zdania lub też nie ma odwagi przedstawić jakiejkolwiek
prognozy.
Bardziej interesujące jest oczywiście to, jak przez
przedsiębiorców oceniony zostanie rozwój cen w
okresie długoterminowym.
W połowie roku 2010 została podana do wiadomości
informacja, że według szacunków UE w roku 2020
będzie miała miejsce nadwyżka w wysokości 2,4
miliarda ton CO2 oraz, że UE prognozuje cenę
certyfikatów w roku 2020 w wysokości 16-20 Euro.
Z poniższego wykresu jasno wynika, że polscy
operatorzy mają nieco odmienne zdanie i przewidują
łączny rozwój cen na znacznie wyższym poziomie.
Związane z tym pytanie w naszej ankiecie brzmiało: Jak
myślicie/ szacujecie Państwo rozwój cen EUA w Euro,
w grudniu 2020?
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18% ankietowanych (a tym samym największa grupa 14
przedsiębiorstw) było zdania, że w roku 2020 cena EUA
będzie się wachać pomiędzy 15-20 Euro. Z drugiej
strony, łącznie 38% ankietowanych było zdania, że
oczekiwać należy ceny na poziomie 21-50 Euro.
Zaskakująco duża ilość 34 przedsiębiorstw, co stanowi
44% ankietowanych, nie miała odwagi przedstawić
żadnej prognozy.
Mniej ważne, jednak ze względu na możliwe transakcje
wymiany EUA na CER również interesujące jest
pytanie, jak rozwijać się będzie cena CER?
Im jest ona niższa, tym wyższa jest szansa na korzystną
transakcję Spread (różnica cen pomiędzy EUA i CER).
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Większość, 26 przedsiębiorstw co odpowiada 33%
(niebieskie słupki), przewiduje na koniec grudnia 2012
cenę EUA w wysokości pomiędzy 17 i 20 Euro.
Przewidywania 26% są bardziej realistyczne i
przewidują cenę EUA na poziomie tylko pomiędzy 13 i
16 Euro. Zdumiewające jest też to, że w sumie 11%
(3+3+5) prognozują cenę EUA w wysokości pomiędzy
3 i 12 Euro. 30% przedsiębiorstw nie posiada własnego

Jako że cena CER w dużym stopniu zależy od ilości
wydanych certyfikatów CER, ważnym jest, jakie
projekty oraz metody projektów zostaną jeszcze do
końca roku 2012 dopuszczone przez Sekretariat
Klimatyczny ONZ w Nowym Jorku.
Związane z tym pytanie w naszej ankiecie brzmiało:
3

Jak myślicie/ szacujecie Państwo rozwój cen CER w
Euro, w grudniu 2012?

ONZ chińskich projektów HFC, których nikt nie
oczekiwał. Z tego powodu nagle wpłynęło na rynek 20
milionów CER, co spowodowało obniżenie cen CER, a
tym samym wzrost Spread do 3,20/t Euro.
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Największa grupa przedsiębiorców oczekuje w roku
2012 ceny CER w wysokości 15-18 Euro/t. Jednak
tylko nieznacznie mniejsza gupa 18% przedsiębiorców
oczekuje ceny CER w wysokości 12-14 Euro. Jedna
grupa 37% przedsiębiorstw nie posiada zdania na temat
rozwoju cen CER.
Prognoza Spread EUA do CER/ERU
Przyjmując, że większość przedsiębiorstw zrozumiała,
że poprzez wymianę EUA na certyfikaty CER lub ERU,
w łatwy sposób można zarobić pieniądze, jest dla tych
przedsiębiorstw interesująca odpowiedź na pytanie,
kiedy należy dokonać wymiany, to znaczy, kiedy
Spread jest największy. Jako, że prognoza ta również
nie jest łatwa, w październiku 2010 pytaliśmy, jak
następuje:
Jak myślicie/ szacujecie Państwo rozwój Spread
(różnica ceny EUA i CER) w grudniu 2010?
U

U

Spread 01.06.2010 bis 18.12.2010 Quelle: Bluenext Paris

Gdzie handlują polscy przedsiębiorcy?
Dla prowadzących instalacje decydującym jest
oczywiście również pytanie, jak i gdzie dokonać należy
kupna, sprzedaży lub wymiany certyfikatów.
Od początku handlu emisjami przeważająca ilość
przedsiębiorstw kładzie nacisk jednocześnie na
bezpieczeństwo oraz na dobre ceny. Logiczną
konsekwencją tego faktu jest, że optymalnym
rozwiązaniem jest bezpośredni handel z uczestnikiem
giełdy. Związane z tym pytanie w naszej ankiecie
brzmiało: Z kim przedsiębiorcy handlują certyfikatami ?
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66% przedsiębiorstw handluje z członkiem giełdy (jak
Emissionshändler.com®),
a
nie
samodzielnie,
bezpośrednio na giełdzie. Rozwiązania bezpośredniego
członkowstwa (które wymaga znacznych nakładów) nie
wybrało do tej pory ani jedno przedsiębiorstwo.
18% przedsiębiorstw przeprowadza swoje transakcje
CO2 z handlowcem, który nie jest uczestnikiem giełdy.
8% kupuje, sprzedaje lub wymienia certyfikaty przez
bank lub maklera.
U
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Według 44% ankietowanych (34 przedsiębiorstwa)
przewidywany na grudzień Spread miał wynosić 1,602,00 Euro/t, a według 15% ankietowanych (12
przedsiębiorstw) 1,10- 1,50 Euro/t.
Jak aktualnie wiadomo, od początku grudnia 2010,
Spread wynosi 2,60-3,00 Euro/t. Powodem było
niespodziewane dopuszczenie przez Urząd Klimatyczny

U

Bony Douglas i darowizny
Wszystkich 78 uczestników naszej ankiety otrzymało
jako podziękowanie bon towarowy perfumerii Douglas.
4

Zaskakującym dla nas było, że wszyscy uczestnicy
odpowiedzieli na wszystkie 22 pytania (niektóre luki
uzupełnione zostały po rozmowie telefonicznej), tak że
78 bonów towarowych, każdy o wartości 50 Euro,
mogły zostać wysłane lub mogła być wypłacona ich
równowartość.
Pytaliśmy uprzednio, co Emissionshändler.com® ma
zrobić z bonem towarowym lub jego równowartością.
Zaskakująco wiele przedsiębiorstw nie chciało perfum
lub przekazało nam informację, aby równowartość bonu
przekazać do PCK.
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Rozesłane zostały 42 bony towarowe (53%
przedsiębiorstw) oraz dwa razy po 16 przedsiębiorstw
(2x21%) otrzymało wypłaconą kwotę 50 Euro lub
kwota ta została bezpośrednio przekazana PCK. 5%
przedsiębiorstw zrezygnowało z nagrody.
Chcemy tutaj zaznaczyć, że nie było już możliwe
przekazanie za pośrednictwem PCK darowizny do
Pakistanu. W związku z tym,
po rozmowie z
przedsiębiorstwami, darowizna przekazana została w
jednakowej ilości ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti oraz
ofiarom powodzi w Polsce. Każde przesiębiorstwo,
które dokonało darowizny 50 Euro, otrzymało w
międzyczasie od Emissionshändler.com®
kopię,
potwierdzającą jej dokonanie.

3 nagrody specjalne w postaci telewizorów
płaskoekranowych
Niedziela 05.12.2010 stało się: w niedzielne
popołudnie, w berlińskim biurze Emissions-

händler.com®, do garnka przyniesionego z biurowej
kuchni, wrzuconych zostało 78 karteczek z numerami
klientów, które uprzednio zostały przygotowane przez
asystentkę Agnieszkę Modrzejewską.
Na oczach i pod kontrolą prezesa Michaela Kroehnert
zostały przez Dyrektor Małgorzatę Nielepiec
wyciągnięte 3 karteczki z nagrodami głównymi.
Nagrody 2 i 3, z których każdą stanowił telewizor
Samsung z płaskim ekranem wielkości 56 cm (22 cale),
przypadły firmie GF S.A. w Jaworznie oraz
Koluszkowskiemu
Przedsiębiorstwu
Gospodarki
Komunalnej w Koluszkach.
Nagrodę główną, telewizor płaskoekranowy Sony o
wielkości 94 cm (37cali) wygrała firma ZE H Cz.
„ELSEN” w Częstochowie.
Wszyscy trzej zdobywcy nagród głównych zostali o tym
poinformowani telefonicznie w dniu 06.12.2010 , a
termin przekazania nagród uzgodniony został na
14.12.2010.
Wysyłka bonów towarowych Douglas oraz paczek
świątecznych
Wszystkim uczestnikom zostały na początku grudnia
przekazane bony o wartości 50 Euro, równowartość ich
została przekazana zdefiniowanym organizacjom
dobroczynnym lub też przelana na podane konto. W
wielu
przypadkach
bony
przekazane
zostały
uczestnikom ankiety drogą pocztową, łącznie z
dorocznymi paczkami świątecznymi dla naszych
klientów.
Jest tradycją Emissionshändler.com®, że klienci, którzy
w ciągu bieżącego roku zawarli przynajmniej jedną
transakcję handlową z Emissionshändler.com®,
otrzymują
małą
i
słodką
niespodziankę
bożonarodzeniową, która nieco ułatwi oczekiwanie na
Święta Bożego Narodzenia, a Adwent uczyni jeszcze
piękniejszym.
Przekazanie nagród specjalnych
Dnia 13.12.2010, samochód pełen prezentów, bonów i
telewizorów gotowy był do drogi z Berlina do Polski,
aby poprzez śnieg przebrnąć do różnych odbiorców.
Po przekazaniu pierwszych bonów oraz paczek
świątecznych, rano 14 grudnia doszło do przekazania
pierwszego telewizora Samsung panu Jerzemu Beza,
prezesowi firmy GF S.A. Jaworzno, posiadającej w
KASHUE
konto
o
numerze
PL-120-675-0.
Przedsiębiorstwo to ma swoją instalację w Chróścinie,
gdzie produkuje rocznie 5.000 ton pomidorów i
ogórków oraz emituje 19.600t CO2 rocznie.
Prezes Jerzy Beza przyjął Małgorzatę Nielepiec oraz
prezesa Michaela Kroehnert w biurze zarządu w
Jaworznie, ciesząc się z telewizora płaskoekranowego.
Czy pozostanie on w zarządzie, czy będzie przekazany
5

do zakłądu produkcyjnego jako medium do prezentacji,
prezes Beza musi jeszcze zdecydować.
Podczas przekazania nagrody wykonano oczywiście
kilka fotografii, które nie mogą być tutaj pokazane
(patrz infobox po prawej)
Niestety prezes
Kroehnert i Dyrektor Nielepiec
zmuszeni byli szybko wyruszyć na dalsze wizyty, co
uniemożliwiło przyjęcie miłego zaproszenia na
śniadanie.
Po dalszych terminach związanych z przekazaniem
bonów oraz paczek świątecznych doszło do przekazania
nagrody głównej firmie H.Cz. „ELSEN” w
Częstochowie, numer konta w KASHUE PL-120-95-0.
H. Cz. Elsen w Częstochowie jest dostarczycielem
ciepła, gdzie do chwili obecnej wszystkie kotły
ogrzewane są węglem, jeden z nich od lutego zostanie
przestawiony na bimasę. W dwóch instalacjach
emitowane jest aktualnie 175.000t CO2.
Prezes Dariusz Żółtowski, Dyrektor Finansowy Pani
Jadwiga Szuster oraz odpowiedzialny za CO2 Pan
Henryk Andrzej Rutkowski już się cieszą ze świątecznej
paczki oraz z 37- calowego telewizora Sony.
Zapytaliśmy prezesa Żółtowskiego, jak przyjął
telefoniczną informację o zdobyciu głównej nagrody.
Według wypowiedzi prezesa, z początku nie mógł w to
uwierzyć, jako że oczywiście na to nie liczył.
Duży telewizor zostanie umieszczony w Sali
Konferencyjnej przedsiębiorstwa, gdzie dla klientów
oraz pracowników stanowić będzie ważne medium do
prezentacji,
możliwe
jest
bowiem
również
przedstawienie prezentacji Power-Point.
Jeszcze raz podziękowaliśmy prezesowi za przekazanie
darowizny na rzecz organizacji „Zdążyć z pomocą“ w
Warszawie, która między innymi wspomaga chorego
chłopca Kacpra Szuba.
Prezesa Żółtowskiego zapytaliśmy również o to, ile
czasu zajęło mu udzielenie odpowiedzi na 22 pytania.
Odpowiedział, że było to około godziny, ale że on
również zainteresowany jest szczególnie tym, jakich
odpowiedzi udzielili inni respondenci. Jest to jeden z
powodów, dla których zadał sobie tak wiele trudu,
związanego z wypełnieniem ankiety.
Podobnie jak w Jaworznie, również w Częstochowie
zostały
podczas
przekazania
nagrody
przez
Emissionshändler.com® wykonane ładne fotografie,
które jednak tutaj nie mogą być pokazane (patrz infobox
po prawej).
W zastępstwie zostało w terminie późniejszym przez
Panią Jadwigę Szuster wykonane dla News-emisje
zdjęcie pierwszej nagrody, które możemy tutaj pokazać.

Prezes Dariusz Żółtowski oraz Pan Henryk Andrzej Rutkowski dumni
pokazują pierwszą nagrodę

Poprzez coraz gęściej padający śnieg udaliśmy się do
ostatniego odbiorcy nagrody, firmy KPGK w
Koluszkach (nr w KASHUE: PL-120-258-0), około 30
km
od
Warszawy.
Prezes
Przedsiębiorstwa
Komunalnego dostarczyciel ciepła, wody i kanalizacji,
Pan Dariusz Wieczorkiewicz do końca nie wierzył w to,
że wygrał telewizor. Dopiero po przekazaniu telewizora
Samsung oraz po demonstracji jego funkcji jako ekranu
laptopa, uznał to za rzeczywistość.
Prezes Wieczorkiewicz wziął udział w ankiecie również
dlatego, aby porównać czy jego zdanie na temat rynku
handlowego CO2 pokrywa się ze zdaniem wielu innych,
polskich operatorów.
Niemiecki samochód w Polsce
Po dokonaniu losowania, Pani Dyrektor Małgorzata
Nielepiec oraz
Prezes Michael Kroehnert dobrze
zaplanowali przekazanie paczek świątecznych, bonów
towarowych oraz trzech nagród specjalnych podczas swojej
podróży w dniach od 13.12.- 16.12.2010. Jedną ze stacji
końcowych, 15.12.2010 był jeden z klientów Emissionshändler.com® w centrum Warszawy, u którego wizyta
zaplanowana była na godziny południowe. Samochód
firmowy Nissan Qashqai został zaparkowany bezpośrednio
przed drzwiami wieżowca Sharp, na ulicy Chałubińskiego 8,
gdzie zatrudnionych jest kilka tysięcy osób. Po zakończeniu
wizyty musieliśmy niestety stwierdzić, że miało miejsce
włamanie do samochodu, jedna z szyb została wybita.
Oczywiście skradziona została kamera Canon należąca do
Emissionshändler.com®, na której zapisane zostały
wszystkie zdjęcia z przekazania nagród, podczas naszej
krótkiej podróży. Odwiedziny w warsztacie, które miały
potem miejsce też nie należą, niestety, do najprzyjemniejszych wspomnień, ale szyba zastępcza za wszelką
cenę musiała zostać wstawiona, aby tego samego wieczoru
możliwe było pokonanie 650 km podróży powrotnej do
Berlina. Niestety, również to się nie udało, ponieważ śnieg i
gołoledź to uniemożliwiły.
Wszystkich klientów, którym z powodu utraty pakietów,
Emissionshändler.com® wyśle ponownie paczki z Niemiec
prosimy o wybaczenie, jeśli te dostarczone zostaną dopiero
po świętach. Złodziej kamery Canon na pewno nie będzie w
najbliższych tygodniach głodował, gdyż wpadło mu w ręce
ponad 10 kg niemieckich pierników. Z tego miejsca życzymy
również jemu Wesołych Świąt.
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Tak jak poprzednio podczas
przekazywania
nagród,
zostało
przez
nas
wykonanych wiele zdjęć,
które niestety nie mogą być
pokazane (patrz infobox).

Disclaimer
GEMB mbH nie ponosi ani wyraźnej, ani milczącej
odpowiedzialności za dokładność oraz kompletność
zamieszczonych
informacji,
jak
również
ich
przydatności do konkretnych celów.
List dotyczący emisji wydany jest na stronie
www.handel-emisjami.pl przez GEMB mbH i służy
wyłącznie celom informacyjnym. Informacje w nim
zawarte nie podlegają gwarancji ze względu na ich
dokładność oraz kompletność. Decyzje kupna lub
sprzedaży podjęte na podstawie zawartych w liście
informacji zawarte są przez przedsiębiorcę dobrowolnie
oraz bez oddziaływania osób trzecich.
HU

Fotografia wykonana w
terminie późniejszym przedstawia prezesa
Wieczorkiewicza ze swoją współpracownicą Anną Malec oraz z trzecią
nagrodą
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Emissionshändler.com®
Członek Austriackiej Giełdy Energetycznej EXAA
częściowy udziałowiec APX(Amsterdam Power Exchange)
z EEX Leipzig (Europen Energy Exchange)
z Zarządem Niemieckiego Związku Handlu Emisjami
i Ochrony Klimatu www.bvek.de
GEMB mbH, Helmholtzstraße 2-9, Niemcy -10587 Berlin
Telefon: +49 30 – 897 25 954, Telefon: +49 30 – 398 8721-31
Telefax: +49 30 – 398 8721-29
HU

Wszystkim naszym czytelnikom i klientom oraz ich
rodzinom życzymy Wesołych Świąt oraz zdrowego i
szczęśliwego Nowego Roku 2011.
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Web: www.emissionshaendler.com , www.handel-emisjami.pl
Mail: nielepiec@handel-emisjami.pl , info@emissionshaendler.com
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