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Nowa strategia rozwoju Ensto:  
dwie spółki, dwa kierunki 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Przez ponad 60 lat obecności na rynku, firma Ensto działa w szeroko pojętej branży energetycznej  
i elektrotechnicznej. Branże te ewoluowały, podobnie jak i my, doprowadzając do uformowania się 
dwóch, odnoszących sukcesy, ale jednak dość odmiennych od siebie jednostek biznesowych. Jedna 
z nich zajmuje się wspieraniem dystrybucji energii elektrycznej (Utility Networks), a druga 
rozwiązaniami do nowoczesnych budynków, przemysłu i szeroko pojętej elektrotechniki (Smart 
Buildings).  
 
Chcąc zapewnić wzrost, zyskowność i długotrwały rozwój obu jednostek, opracowana została nowa 
strategia o nazwie „Dwie spółki, dwa kierunki". Od 1 stycznia 2021 roku rodzina Ensto będzie 
składała się z dwóch spółek o niezależnych kierunkach działalności: Ensto DSO (Distribution System 
Operators) oraz Ensto EBS (Building Systems). Długoterminowym celem zmian jest utrzymanie 
konkurencyjności i zdolności do rozwoju, co przyniesie korzyści zarówno samym spółkom,  
ich pracownikom, klientom, jak również innym partnerom biznesowym. 
 
Ensto DSO – ekspert wśród rozwiązań dla operatorów systemu dystrybucyjnego  
 
Wierzymy, że operatorzy systemu dystrybucyjnego potrzebują partnera, który zapewni 
niezawodność, możliwość przyszłej adaptacji i niski koszt w całym cyklu życia systemów dystrybucji 
energii, teraz i w przyszłości. Pragniemy zaoferować naszą wiedzę fachową i pomoc specjalistów, 
biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby naszych klientów. Chcemy być partnerem godnym 
zaufania, który dokładnie rozumie biznes polegający na dystrybucji energii elektrycznej. 
Dążymy do zaoferowania rozwiązań jeszcze bardziej dostosowanych do Państwa wymagań, 
korzystając z bogatego doświadczenia naszego zespołu technicznego zajmującego się rozwojem 
produktów. Naszym celem jest utrzymanie pozycji lidera technologicznego w określonych 
obszarach rozwiązań dla sieci napowietrznych i dalszy rozwój kompetencji w zakresie linii 
kablowych. Ponadto zamierzamy rozwijać naszą ofertę w dziedzinie 
cyberbezpieczeństwa automatyki sieci i dostarczać nowe technologie dla OSD. 
 
Ensto Building Systems – Specjalista w zakresie elektrotechniki i rozwiązań dla przemysłu 
 
Podstawowym celem EBS w Polsce jest ugruntowanie pozycji specjalisty w zakresie elektrotechniki  
i rozwiązań dla przemysłu w Polsce, jak również praca na rzecz rozwoju infrastruktury ładowania 
pojazdów elektrycznych. Pragniemy zapewnić naszym klientom obsługę i doradztwo techniczne na 
najwyższym możliwym poziomie poprzez koncentrację na wybranych obszarach, w których nasza 
wiedza fachowa wyróżnia się na tle branży. 
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Na skutek wprowadzenia nowej strategii i zmian, z początkiem roku 2021 również w Polsce 
funkcjonować będą dwie spółki: Ensto Building Systems Sp. z o.o., odpowiedzialna za 
dotychczasową ofertą Ensto Smart Buildings oraz dotychczasowa spółka Ensto Pol Sp. z o.o., 
zajmująca się ofertą z zakresu Utility Networks. Zmiany te mają charakter organizacyjny i dołożymy 
wszelkich starań, aby nie spowodowały żadnych negatywnych skutków dla naszych klientów. 
Wszystkie umowy i zobowiązania poczynione przez firmę Ensto Pol Sp. z o.o. w Polsce pozostają  
w mocy. 
O kolejnych krokach organizacyjnych będziemy Państwa informować na bieżąco. 
 
 

 


