
C-GEN Energy Systems S.A.

mineralizacja odpadów

Niskoemisyjne najbardziej efektywne instalacje kogeneracyjne 
wytwarzające energię cieplną i / lub wodór zasilane odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi

Idealna odpowiedź na oczekiwania samorządów

Warszawa, Styczeń 2021 roku

INFO – BIULETYN REKLAMOWY NR 1

dla INWESTORÓW



PODSUMOWANIE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Technologia mineralizacji odpadów C-GEN to innowacyjna, sprawdzona pod względem technicznym, opatentowana metoda przetwarzania odpadów

komunalnych i osadów ściekowych w atrakcyjne cenowo i ekologiczne ciepło, energię elektryczną i wodór na potrzeby przemysłu komunalnego i lokalnego.

Zastosowanie metody C-GEN gwarantuje najniższe nakłady inwestycyjne oraz koszty operacyjne (OPEX) przy zachowaniu najsurowszych reżimów emisyjnych i

akceptacji społecznej. Zakłady Mineralizacji C-GEN generują najwyższe wskaźniki ekonomiczne w całym sektorze energetyki i odpadów komunalnych i stają się

naturalną alternatywą dla tradycyjnych Zakładów Odpadów Energetycznych opartych na piecu rusztowym.

CEL BIZNESOWY
______________________________________________________
Właściciel C-GEN Systems Sp. z o.o. wraz z Zespołem

posiadają sprawdzone i opatentowane technologie,

kompetencje zawodowe, referencje oraz szereg dobrze

zidentyfikowanych projektów. Obecnie w celu zapewnienia

szybkiego rozwoju firmy i budowania Grupy Kapitałowej C-

GEN, poszukują strategicznego Partnera Finansowego, który

wesprze Spółkę w uruchomieniu 3-4 projektów inwestycyjnych

rocznie w Polsce i za granicą.

DŁUGOTERMINOWA WSPÓŁPRACA MIĘDZY LOKALNYM SAMORZĄDEM A BIZNESEM 
____________________________________________________________________________________________________
▪ Przykładowy model konwersji lokalnej energetyki opartej na paliwach kopalnych na

nowoczesne, niskoemisyjne, czyste źródło energii o zmniejszonym śladzie węglowym.

Optymalne rozwiązanie dla Klastrów Energii;

▪ Podstawowe, czyste i bezpieczne źródła niedrogich dostaw ciepła dla Miast,

zastępujące istniejące, wyeksploatowane instalacje opalane węglem i / lub gazem

ziemnym;

▪ Znacząca i trwała redukcja kosztów odpadów i osadów (w tym kosztów zarządzania

systemem GOK). Odpady i osady przestają być problemem i stają się cennym źródłem

energii dla mieszkańców miasta i lokalnego przemysłu;

▪ Możliwość produkcji czystego paliwa wodorowego z energii elektrycznej wytwarzanej

przez elektrociepłownie C-GEN w procesie elektrolizy do zasilania miejskich flot pojazdów;

▪ Zdecydowana lokalna poprawa jakości powietrza, a tym samym zdrowia i jakości życia

mieszkańców;

▪ Pozytywny odbiór społeczny i wsparcie władz lokalnych. Idealna, dużo tańsza

alternatywa dla spalarni rusztowych, dzięki czemu jest dużo łatwiejsza do zaakceptowania

przez społeczeństwo,

▪ C-GEN gwarantuje spełnienie kryteriów ekonomicznych najbardziej wymagających

Inwestorów przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo atrakcyjnych cen odpadów, ciepła i

energii elektrycznej dla Samorządów. 2

KLUCZOWE DANE PROJEKTOWE w zależności od mocy (20-90 tys. t/r)

C-GEN Wielkość Projektów kt/y 20 000,00 90 000,00

Nakłady całkowite mPLN 69 295 456,00 235 013 246,00
Nakłady jednostkowe  PLN / tona  PLN/t 3 415,00 2 573,44

EBITDA PLN 8 650 038,30 39 991 992,37

% EBITDA % 50,8% 63,9%
DSCR - wskaźnik pokrycia obsługi długu WSKAŹNIK 1,3 1,7

IRR (projekt) pre-tax (nielewarowana, nominal) % 13,14% 18,35%

IRR (inwestor) FCFE % 16,74% 26,24%

Okres zwrotu dla Inwestora LATA 6,0 3,8

FCFE NPV @ CAPM 15,0% PLN 2 604 047,56 56 078 420,52
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TECHNOLOGIA

MINERALIZACJI i KATALITYCZNEGO UTELNIENIA________________________________________________________________________________

▪ Proces niskotemperaturowego zgazowania organicznego paliwa

zawierającego węgiel ( C ) - „bez płomieniowy” z ograniczonym dostępem

tlenu;

▪ Dobrze znana i sprawdzona technologia czadnicowa. Produktem są

związki CO i CxHy (gaz syntezowy). Mineralizacja odbywa się w piecu

obrotowym w temperaturze ok. 510 ºC;

▪ Po oczyszczeniu na filtrze wysokotemperaturowym gaz procesowy będący

produktem mineralizacji trafia do modułu katalitycznego, w którym

zachodzi proces utleniania, wytwarzając energię cieplną o temperaturze

ok. 630 ºC;

▪ Energia jest odzyskiwana w wysokosprawnym wymienniku gazowo-

wodnym lub gazowo-parowym („wytwornicy pary) i zamieniana na ciepło

i energię elektryczną w jednostce turbo-generacyjnej (kogeneracja);

▪ W porównaniu z tradycyjnymi spalarniami rusztowymi, proces

mineralizacji gwarantuje o ok. 30-50% niższe koszty inwestycyjne (CAPEX),

niższą emisję do powietrza, brak dioksyn i furanów, brak korozji

wysokotemperaturowej, a co za tym idzie - znacznie lepszy odbiór

społeczny.

C-GEN MINERALIZACJA 

Elektrociepłownia niskoemisyjna oparta na procesie MINERALIZACJI i UTLENIANIA KATALITYCZNEGO 

odpadów komunalnych (i osadów ściekowych)

odpady komunalne / osady ściekowe / odpady przemysłowe i medyczne

Ciepło

Miejska sieć 

ciepłownicza 

i / lub 

użytkownicy 

przemysłowi

Wodór

(opcja)

Floty 

pojazdów 

komunalnych i 

/ lub innych 

samochodów

Energia el.

Lokalni klienci 

przemysłowi i 

komunalni

lub

Produkcja 

wodoru

Chłód

(opcja)

Lokalny 

przemysł, 

centra danych, 

klimatyzacja.

PALIWO________________________________________________________________________________

Proces mineralizacji i utleniania katalitycznego gwarantuje bezpieczną i 

wydajną przemianę w energię wszystkich rodzajów paliw zawierających węgiel 

organiczny, w tym między innymi::

▪ pozostałe odpady komunalne (kod 19 12 12, 19 12 10) - pozostałość 

powyżej 80 mm, ale także drobna frakcja <80 mm po uprzednim 

aerobowym suszeniu / stabilizacji;

▪ wysuszony osad ściekowy (kod 19 08 05) - 80-95% suchej masy;

▪ biomasa - np. zrębki, biomasa rolnicza lub leśna, pelety;

▪ odpady przemysłowe - w stanie stałym, ciekłym i gazowym
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KLUCZOWE ELEMENTY PROEJKU
_______________________________________________________________________________________

▪ Zakłady Mineralizacji oraz CHP :

➢ 20,000 ton paliwa rocznie: 2.0 - 2.2 MWe + 5.9 - 8.8* MWt                 

(tzw. szybka ścieżka administracyjna)

➢ 30,000 ton paliwa rocznie: 3.0 - 3.3 MWe + 8.2 - 12.3* MWt

➢ 40,000 ton paliwa rocznie: 4.1 - 4.3 MWe + 10.9 - 16.4* MWt 

➢ 60,000 ton paliwa rocznie: 6.1 - 6.4 MWe + 16.4 - 24.6* MWt

➢ 90,000 ton paliwa rocznie: 9.1 - 9.6 MWe + 24.6 - 36.9* MWt

* Jeśli tylko produkcja ciepła (bez kogenaracji)

▪ Suszarnia taśmowa niskotemperaturowa (opcja): 10 000 - 50 000 

t/r osadów pościekowych

▪ Moduł elektrolizera do wytwarzania wodoru (opcja): 2,0 - 7,5 MWe 

=> 351 - 1316 ton H2 / rok

▪ Instalacje fotowoltaiczne (PV) oprócz głównego źródła energii (opcja)

▪ Wyprowadzenie mocy do lokalnego GPZ (głównego punktu zasilania) 

lub lokalnych zakładów przemysłowych

▪ Sieć ciepłownicza, łącząca elektrociepłownię z siecią miejską i / lub 

lokalnymi odbiorcami przemysłowymi

▪ Inteligentna sieć 15 kV

Zakłady C-GEN są powtarzalne i modułowe. Podstawowa i pojedyncza 
linia technologiczna w sposób elastyczny zapewnia roczną wydajność od 
15.000 do 30.000 ton paliwa, czyli od 1,8 do 3,6 ton na godzinę. W 
przypadku zapotrzebowania na większe moce Instalację wykonuje się jako 
2 lub więcej identycznych linii technologicznych pracujących równolegle.

MODEL BIZNESOWY
____________________________________________________________________________________
Realizacja Projektu może odbywać się w 4 scenariuszach biznesowych

(właścicielskich):

▪ PUBLICZNY - inwestycja własna Samorządu - zadanie własne Gminy za

pośrednictwem spółek komunalnych. C-GEN Systems działa jako dostawca

EPC + O&M.

▪ PRYWATNY - inwestycja w 100% prywatna z zawarciem długoterminowych

umów na dostawy ciepła, energii elektrycznej i / lub wodoru na potrzeby

komunalne. C-GEN Systems działa jako współinwestor + O&M.

▪ PPP - model mieszany, tj. Z udziałem spółek komunalnych i C-GEN Systems

jako współinwestor i dostawca EPC + O&M..

▪ ESCO – inwestycja realizowana przez Spółkę Komunalną – finansowana z

generowanych oszczędności (opcjonalnie: w formule DBOT - Zaprojektuj,

Wybuduj, Eksploatuj, Przekaż).

W większości przypadków wyznaczona spółka celowa jest zarejestrowana jako

bezpośredni właściciel projektu.



RYNEK I POTRZEBY SAMORZĄDÓW LOKALNYCH

CIEPŁO
__________________________________________________________________________________________________________

▪ Polski rynek energii i ciepła wymaga znacznych inwestycji w celu wypełnienia zobowiązań

UE, wymiany starych instalacji i zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania; jej rynek

energetyczny jest uzależniony od pary, węgla kamiennego i brunatnego: blisko 90%

całkowitego zużycia paliw w polskim miksie energetycznym; wytwarzanie polskiego

rynku energii w najbliższych latach będzie miało duże przestoje, a nowe elektrownie

węglowe nie zostaną uruchomione.

▪ Węgiel pozostaje głównym paliwem do produkcji energii (75% paliwa pierwotnego do

produkcji ciepła). Ogólnie UE nadal wywiera presję na dekarbonizację. Polska jako

członek UE stara się realizować cele środowiskowe, a także stosuje przepisy i narzędzia

wspierające. Polskie rządy nadal równoważą cele dekarbonizacji ze wsparciem dla

polskiego sektora węglowego.

▪ Rynek ciepła w Polsce jest perspektywiczną branżą ze względu na nowe przepisy

zakazujące stosowania paliw stałych do ogrzewania gospodarstw domowych, wyższą

świadomość ekologiczną, programy wsparcia i regulacje.

▪ Oczekuje się, że ogólne taryfy za ciepło zapewnią IRR powyżej 15% na poziomie

projektu. Taryfa (przychód) będzie oparta na wartości aktywów, amortyzacji i koszcie

paliwa.

▪ Ze względu na napięte budżety krajowe i lokalne oraz brak wiarygodności gotówkowej i

finansowej, polskie firmy krajowe nie będą już mogły inwestować w nowe aktywa; Prawie

wszystkie polskie aktywa energetyczne borykają się z przerostem zatrudnienia,

nieefektywnym zarządzaniem i wysokim WACC..

_________________________________________________________________________________________________

C-GEN skutecznie rozwiązuje w sposób globalny wszystkie 4 główne potrzeby

miejskie:

✓ Czysta i niedroga produkcja ciepła

✓ Utylizacja odpadów stałych - redukcja ilości i kosztów

✓ Oczyszczanie osadów ściekowych - redukcja ilości i kosztów

✓ Poprawa jakości powietrza 5

KOMUNALNE ODPADY STAŁE______________________________________________________________________

▪ Przy znacznie niższych emisjach niż produkcja węglowa - 500 tys. ton

zmineralizowanych odpadów stałych może zastąpić 273 tys. tony węgla i

wyprodukować ciepło dla 62 tys. gospodarstw domowych (oraz energię

elektryczną dla 103 tys.).

▪ Paliwo dostępne lokalnie (odpady stałe i osady pościekowe) stają się cennym i

pół-odnawialnym paliwem do wytwarzania energii.

▪ W Polsce każdego roku powstaje ponad ok. 13 mln ton stałych odpadów

komunalnych. Zaledwie 2,5 mln ton jest spalane w zakładach energetycznych i

cementowniach. Ponad 4 mln ton preRDF rocznie nie może być poddane

odpowiedniej obróbce.

▪ Istnieje duże zapotrzebowanie na nowe, lokalne, małe i średnie instalacje do

termicznego przekształcania odpadów, które mogłyby zastąpić stare komunalne

ciepłownie opalane węglem.

OSADY POŚCIEKOWE
____________________________________________________________________________

▪ Polskie oczyszczalnie komunalne wytwarzają łącznie ok. 620 tys. ton suchej masy

osadu ściekowego. Tylko 17,8% jest utylizowanych termicznie. 20,5% jest nadal

wykorzystywane do celów rolniczych. 39% jest po prostu składowanych w

oczyszczalniach ścieków. Obecnie działa tylko 11 spalarni osadu mono. W Polsce

do tej pory nie ma instalacji termicznej przetwarzającej odpady stałe i szlam w

jednym miejscu (!).

▪ Gospodarka osadami ściekowymi w Polsce jest ogromnym problemem dla

większości samorządów i wymaga dużych inwestycji w instalacje do termicznego

przekształcania. Ceny za wywóz osadu odwodnionego szybko rosną i obecnie

kształtują się na poziomie od 250 do 570 PLN/t (Kraków Płaszów - małopolska)



KORZYŚCI IMPLEMENTACJI PROJEKTÓW dla SAMORZĄDÓW oraz w SKALI KRAJU
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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Przykładowy 

SAMORZĄD
KRAJ- (potencjał)

na podstawie danych GUS średnio wg. GUS

 LIKWIDACJA SMOGU, NOx, DIOXYN, FURANÓW, CH4  i inne skutecznie skutecznie

Oszczędność samorządu-powiatu na różnicy cen utylizacji odpadów i osadów w 

stosunku do cen węgla w kotłowniach                                                                                                   
rocznie w PLN

4 057 083,00 4 000 000 000,00

Uniknięta ilość zakupu węgla kamiennego na cele grzewcze                                            rocznie w Mg 6 414,00 6 956 000,00

Uniknięty koszt zakupu węgla kopalnego na cele grzewcze w kotłowniach                      rocznie w PLN 1 604 000,00 1 739 130 434,00

Uniknięty koszt zakupu praw do emisji CO2 w odniesieniu do spalanego węgla rocznie w PLN 4 154 520,00 2 090 000 000,00

Oszczędność mieszkańców na różnicy ceny ciepła w stosunku do ciepłowni 

węglowych to ca. 10 zł/GJ   
rocznie w PLN

2 200 000,00 1 152 480 000,00

                                                                                                                  

Uniknięte wydatki na modernizację węglowych źródeł ciepła             (wiele lat) w PLN 28 350 000,00 13 500 000 000,00

Tani wodór na potrzeby komunikacji miejskiej                                                                   

             (rocznie) 60 autobusów wg. potrzeb

Mineralizacja to sukces gospodarczy dla samorządów                     

Mineralizacja - pierwszy projekt realizowany przez KONSORCJUM  to ca. 18 m-cy skutecznie skutecznie

Nowe miejsca pracy Nowe miejsca pracy

Mieszkańcy mogą mieć niższe ceny: odpadów, i ciepła  w stosunku do ciepłowni i spalarni. 
ca. 30%-50% niższe ceny ca. 30%-50% niższe ceny

Korzyści dla przykładowego Samorządu (ok. 40 tys. mieszkańców) rocznie w PLN 12 015 603,00

Ogółem korzyści dla kraju rocznie w PLN 8 981 610 434,00

Pierwszy projekt  od 1,5 do 2,5 roku.

Mineralizacja to sukces polityczny ogólnokrajowy w zderzeniu ze spalarniami i stale rosnącymi obciążeniami mieszkańców – czas realizacji projektu z 

pozytywnym skutkiem przed wyborami.

TRANSFORMACJA GOPODARKI = efektywne 

wykorzystanie zasobów
Efekt



FINANSE_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wszystkie projekty C-GEN wykazują wysokie wyniki ekonomiczne. Efekt skali jest silny, ale także małe instalacje (np. Wydajność 15-20 kt / r) są ekonomicznie uzasadnione.

Dzięki temu technologia C-GEN może być z powodzeniem stosowana lokalnie w skali powiatu (miasta i gminy liczące od 20 do 50 tys. Mieszkańców), w których niemożliwe

jest wykorzystanie spalarni rusztowych.

PIPELINE PROJEKTÓW
_____________________________________
C-GEN Systems Sp. z o.o. stworzył szereg 13-19

dobrze zdefiniowanych Projektów w Polsce.

Każdy projekt jest potwierdzony listem

intencyjnym podpisanym z Miastem i Firmami

Gminnymi. Projekty mają ustalone lokalizacje i

procedury środowiskowe. Koncepcje techniczne i

ekonomiczne są już przygotowane lub są w

trakcie realizacji.
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Poniżej znajdują się wskaźniki finansowe i operacyjne dla instalacji C-GEN o standardowych wydajnościach 20, 30, 40, 60 
i 90 kt / r (tylko kogeneracja, bez suszarni osadu i bez produkcji wodoru:

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Wielkości Zakładów C-GEN :
⚫ 15 000 – 30 000 t/r
⚫ 30 000 – 50 000 t/r

⚫ > 50 000 t/r

Konfiguracja instalacji C-GEN: kt/y M20+TG2,0 M30+TG3,0 M40+TG4,1 M60+TG6,1 M90+TG9,1

Wydajność Zakładu t/y 20 000,00 30 000,00 40 000,00 60 000,00 90 000,00

Wydajność Zakładu t/h 2,44 3,66 4,88 7,32 10,98

Moc całkowita MW 9,49 14,23 18,97 28,46 42,7
Ciepło - Moc MWt 5,88 8,20 10,94 16,41 24,6

ee - Moc MWe 2,03 3,04 4,06 6,09 9,1

Nakłady całkowite mPLN 69 295 456,00 93 883 635,34 125 000 801,78 173 527 360,48 235 013 246,00
Nakłady jednostkowe  PLN / tona  PLN/t 3 415,00 3 084,37 3 079,79 2 850,29 2 573,44

PRZYCHODY / KOSZTY /PARAMETRY FINANSOWE Rok nr 1 Rok nr 1 Rok nr 1 Rok nr 1 Rok nr 1

Przychody EUR 17 013 998,23 21 953 997,35 32 008 746,47 45 322 494,70 62 602 492,05

Wydatki EUR 8 363 959,93 10 031 917,39 13 268 059,86 17 487 417,79 22 610 499,68

EBITDA PLN 8 650 038,30 11 922 079,96 18 740 686,61 27 835 076,91 39 991 992,37

% EBITDA % 50,8% 54,3% 58,5% 61,4% 63,9%

Zysk netto EUR 1 103 597,61 1 659 407,29 4 531 762,85 7 764 484,10 12 373 910,46
DSCR - wskaźnik pokrycia obsługi długu WSKAŹNIK 1,30 1,32 1,52 1,61 1,70

Cash-flow - Przepływy pieniężne EUR 8 391 169,73 11 532 836,27 17 677 680,51 26 013 778,17 37 089 470,16

IRR (projekt) pre-tax (nielewarowana, nominal) % 13,14% 13,40% 16,09% 17,27% 18,35%

IRR (inwestor) FCFE % 16,74% 17,21% 22,00% 24,17% 26,24%

Okres zwrotu dla Inwestora LATA 6,0 5,8 4,5 4,1 3,8

FCFE NPV @ CAPM 15,0% PLN 2 604 047,56 4 462 516,28 18 667 268,39 33 908 672,67 56 078 420,52



PIPELINE (zdefiniowanych Projektów) - Kluczowe dane operacyjne i finansowe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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INWESTYCJA
_________________________________________________________________

▪ Właściciel C-GEN oferuje potencjalnym Partnerom

Finansowym inwestycję w rozwój przyszłej Grupy

Kapitałowej C-GEN w zamian za akcje:

➢ w przyszłej spółce dominującej tj. C-GEN Energy Systems S.A.

(w procesie rejestracji) lub

➢ w spółkach celowych (inwestycje bezpośrednie)

dedykowanych do określonych projektów.

▪ Zdaniem właściciela C-GEN Grupa nie ma większych problemów z

pozyskaniem finansowania dłużnego. C-GEN Systems jest w bliskim

kontakcie z bankami komercyjnymi, EBI, Narodowym Funduszem

Ochrony Środowiska. Wszyscy wyrażają duże zainteresowanie

udzieleniem atrakcyjnych kredytów do 80% nakładów

inwestycyjnych.

▪ Grupa C-GEN poszukuje stabilnego Partnera Finansowego

chętnego do zapewnienia kapitału na pokrycie kapitału dla

poszczególnych projektów, jak również na zapewnienie

finansowania pierwszych 2-3 lat działalności deweloperskiej.

▪ Roczne koszty ogólne (wynagrodzenia pracowników, biura,

podróże itp., Z wyłączeniem kosztów bezpośrednich projektów,

takich jak procedura decyzji środowiskowej, prace projektowe,

zakup gruntu itp.) Szacuje się na następującym poziomie:

➢ Nie uwzględniając Projektu na Bliskim Wschodzie

➢ 2021 – netto 1,000,000 EUR

➢ 2022 – netto 1,500,000 EUR

➢ 2023 – netto 2,500,000 EUR

▪ Pierwszego dochodu oczekuje się:

▪ Koniec II kwartału 2021 r. - z kontraktów EPC

▪ 2022 Q4 – dochód z operacji Zakładów Mineralizacji (SPV oraz

własne)

DOCELOWA STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ
_________________________________________________________________________________

możliwe lokowanie inwestycji

C-GEN Energy Systems S.A.

C-GEN Engineering Sp. z o.o.

C-GEN Operation Sp. z o.o.

C-GEN SPV 1 Sp. z o.o.

C-GEN SPV 2 Sp. z o.o.

C-GEN SPV 3 Sp. z o.o.

C-GEN SPV 4 Sp. z o.o.

C-GEN SPV … Sp. z o.o.

C-GEN Manufacturing Sp. z o.o.

CWES  Sp. z o.o.

C-GEN oferuje inwestycję w projekt, który na następne lata na nowo zdefiniuje odzysk energii na rynku

odpadów. Dzięki doskonałej efektywności ekonomicznej i technicznej elektrociepłownie C-GEN można z

powodzeniem budować i eksploatować na małą skalę, czyli tam, gdzie tradycyjne spalarnie rusztowe nie

są opłacalne ekonomicznie.

C-GEN oferuje wysoce dochodową, długoterminową działalność biznesową, przynoszącą najlepsze

rozwiązania dla samorządów i podnoszącą komfort życia mieszkańców.



C-GEN Systems Sp. z o.o.

www.c-gen.pl

Adres:

02-968 Warszawa, 

ul. Przyczółkowa 100b, 

Zarząd Spółki C-GEN Systems Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Dyrektor Zarządzający, Pan Tadeusz Bąk

tel.: +48 505 12 30 84

e-mail:  tadeusz.bak@c-gen.pl

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Handlowy i Finansowy, Pan Marek Karaś

tel.: +48 608 35 44 35

e-mail:  marek.karas@c-gen.pl

http://www.c-gen.pl/
mailto:tadeusz.bak@c-gen.pl

