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PGE ponownie w gronie RESPECT Index [grudzień 2017]
PGE Polska Grupa Energetyczna, wraz z 27 innymi spółkami, została zakwaliﬁkowana do indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie,
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach XI edycji RESPECT Index. PGE jest obecna w tym indeksie
nieprzerwanie od 2011 roku.
W indeksie RESPECT znajdują się wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania, w zakresie tzw.
czynników ESG (z ang. environmental, social responsibility, corporate governance), czyli czynników środowiskowych, społecznych oraz
szeroko pojętego ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami.

PGE nagrodzona za „Raport roczny 2016” [październik 2017]
PGE Polska Grupa Energetyczna zajęła trzecie miejsce w kategorii głównej konkursu „The Best Annual Report 2016”. Ponadto
wyróżnienie Związku Maklerów i Doradców za największą wartość analityczną otrzymał internetowy raport roczny PGE, który publikowany
jest w formie „Raportu zintegrowanego Grupy Kapitałowej PGE”.

„Nowy Impuls 2017” dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej [październik 2017]
PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała wyróżnienie „Nowy Impuls 2017” za realizację bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni
Gorzów. Dzięki wykorzystaniu gazu z polskich źródeł lokalnych jest to szczególna inwestycja zarówno pod względem ekonomicznym, jak i
technologicznym, wykorzystująca efektywną, niskoemisyjną technologię.
Nagrody wręczono podczas XIV Kongresu Nowego Przemysłu w Warszawie.

PGE najbardziej zaufanym dostawcą energii dla firm [czerwiec 2017]
Po raz drugi polscy przedsiębiorcy wybrali marki, które cieszą się ich największym zaufaniem. W kategorii „dostawca energii dla ﬁrm”
bezkonkurencyjna okazała się PGE. Plebiscyt Marka Godna Zaufania 2017 zorganizował miesięcznik My Company Polska.
W kategorii „dostawca energii dla ﬁrm” aż co czwarty respondent jako markę godną zaufania wskazał PGE. Tym samym grupa PGE w
drugiej edycji badania My Company Polska zadebiutowała na najwyższym stopniu podium, jako marka znana i ceniona, której można i
warto zaufać.

Grupa PGE kolejny raz nagrodzona "Srebrnym Listkiem CSR" Polityki [maj 2017]
PGE po raz drugi otrzymała „Srebrny Listek CSR” przyznawany przez tygodnik Polityka oraz Deloitte. Wyróżnienie jest potwierdzeniem
odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu. Grupa PGE znalazła się wśród laureatów już po raz trzeci.

