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PGE z Brązowym Spinaczem za akcję „Daj się oświecić” [grudzień 2016]
Kampania „Daj się oświecić” została nagrodzona w prestiżowym konkursie branży public relations, w kategorii event społeczny. Kategoria
obejmuje projekty zwracające uwagę na ważne cele i problemy społeczne.
Celem projektu było uświadomienie klientom technik jakimi posługują się nieuczciwi sprzedawcy energii elektrycznej oraz uczulenie, by
czytali umowy, które zamierzają podpisać.

PGE ponownie w gronie RESPECT Index [grudzień 2016]
PGE znalazła się wśród 25 spółek, które weszły w skład jubileuszowej, dziesiątej edycji RESPECT Index - indeksu spółek
odpowiedzialnych społecznie, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do RESPECT Index kwaliﬁkowane są wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie
ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w zakresie czynników ekologicznych,
społecznych i etycznych. PGE jest obecna w gronie odpowiedzialnych spółek nieprzerwanie od 2011 roku.

„Top Marka 2016” – PGE po raz kolejny najpopularniejszą marką w branży [październik 2016]
PGE Polska Grupa Energetyczna, dzięki największej liczbie punktów przyznanych za zasięg i liczbę publikacji, po raz kolejny otrzymała
tytuł wizerunkowego lidera branży energetycznej. Badanie „Top Marka 2016” zostało przeprowadzone przez miesięcznik „Press” i
PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

PGE z nagrodą "The Best Annual Report 2015" [październik 2016]
PGE Polska Grupa Energetyczna zajęła trzecie miejsce w kategorii głównej rankingu najlepszych raportów rocznych oraz wyróżnienie dla
sprawozdania finansowego w konkursie „The Best Annual Report 2015”.
Kapituła konkursu przyznała PGE trzecią nagrodę za najlepszy raport roczny w kategorii „Przedsiębiorstwa”. Przedmiotem oceny
ekspertów w kategorii głównej było sprawozdanie zarządu spółki, sprawozdanie ﬁnansowe oraz raport roczny publikowany w internecie.
PGE otrzymała również wyróżnienie za najlepsze zastosowanie MSSF/MSR w rocznym sprawozdaniu finansowym spółki.

PGE z „Orłem Wprost 2016” [czerwiec 2016]
PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała statuetkę „Orła Wprost 2016” w kategorii ﬁrm o największym średnim zysku netto w
województwie mazowieckim. „Orły Wprost” to nagrody, które traﬁają do ﬁrm w sposób szczególny zasłużonych dla swoich regionów.
Przyznawane są w dwóch kategoriach - najwyższy średni wzrost oraz najwyższy zysk netto.

PGE z najlepszymi Relacjami Inwestorskimi w Europie Środkowo-Wschodniej [czerwiec 2016]
PGE Polska Grupa Energetyczna zajęła pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu Relacji Inwestorskich w Europie ŚrodkowoWschodniej opracowywanym przez Extel Thomson Reuters, a Jakub Frejlich, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich w PGE, otrzymał
nagrodę indywidualną dla najlepszego IR-owca w regionie.
Extel Thomson Reuters jest najbardziej reprezentatywnym rankingiem relacji inwestorskich w Europie. Metodologia badania oparta jest o
głosy oddawane przez inwestorów profesjonalnych zarządzających funduszami oraz analityków giełdowych z domów maklerskich i
banków.

PGE na podium wśród „Liderów Polskiej Gospodarności 2016” [czerwiec 2016]
PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała Brązowy Laur w kategorii „Pracodawca 2016 roku” w rankingu „Liderzy Polskiej
Gospodarności”.
W pierwszej edycji rankingu organizowanego przez „Gazetę Bankową” wyróżniono polskich przedsiębiorców, polityków, menedżerów i
naukowców, którzy w tym roku przyczynili się do budowania pozytywnego wizerunku polskich spółek i instytucji zarówno w kraju, jak i za
granicą.

Ekomural na Zaporze Solińskiej ze „srebrem” w konkursie Innovation AD [maj 2016]

„Projekt Zapora”, czyli ogromny mural na zaporze w Solinie stworzony tylko przy użyciu wody pod ciśnieniem, zdobył dwie nagrody w
konkursie Innovation AD. PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała „srebro” w kategoriach „Touchpoint” i „Open”.

PGE na podium w zestawieniu 200 największych polskich firm [maj 2016]
PGE Polska Grupa Energetyczna znalazła się na 3. miejscu opublikowanej przez tygodnik „Wprost” „Listy 200 największych polskich
firm”. Tym samym awansowała o jedną pozycję w stosunku do ubiegłorocznej edycji rankingu.

PGE z godłem „Firmy Przyjaznej Klientowi” [luty 2016]
Spółka PGE Obrót, zajmująca się w Grupie Kapitałowej PGE sprzedażą energii do odbiorców końcowych, już po raz trzeci otrzymała
prestiżowy laur przyznawany przez klientów. Uznanie zdobyła za profesjonalizm oraz solidną, skuteczną i uprzejmą obsługę.

