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SAP Quality Awards in the Business Transformation [grudzień 2014]
Wdrażany w Grupie Kapitałowej PGE - w obszarze Rachunkowość i Logistyka oraz Zarządzanie Kapitałem Ludzkim – Program SAP,
zdobył złoty medal w prestiżowym konkursie SAP Quality Awards in the Business Transformation. Realizowany projekt został uznany
przez międzynarodowe jury obradujące w Pradze za najlepsze wdrożenie w Europie Środkowo Wschodniej. Wyróżnienie to kwalifikuje GK
PGE do dalszej rywalizacji w obszarze Europy, Środkowego Wschodu i Afryki.

PGE wśród spółek Respect Index [grudzień 2014]
PGE Polska Grupa Energetyczna, już po raz szósty, znalazła się wśród spółek wchodzących w skład Respect Index, zestawienia
przedsiębiorstw prowadzących działalność w oparciu o zasady odpowiedzialności społecznej. Ósma odsłona indeksu 24 spółek,
notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zaczęła obowiązywać od 22 grudnia 2014 r.
W skład Respect Index wchodzą wyłącznie ﬁrmy 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. Zakwaliﬁkowanie się do Respect Index, który jest pierwszym tego typu zestawieniem w regionie Europy
Środkowej i Wschodniej, zostało poprzedzone szczegółowym badaniem ankietowym w trzech obszarach: środowiskowym, społecznym
oraz ekonomicznym. Odpowiedzi poddano weryﬁkacji zewnętrznego audytora, którym była ﬁrma Deloitte. Prowadzenie działalności w
oparciu o najwyższe standardy etyki i poszanowanie środowiska naturalnego idzie w parze z osiąganymi wynikami finansowymi.

"Złoty Laur Super Biznesu” w kategorii ochrona środowiska [grudzień 2014]
Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego podejmowane przez PGE Polską Grupę Energetyczną zostały docenione przez
redakcję Super Biznesu, dodatku ekonomicznego do dziennika Super Express. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 8 grudnia,
nagrodę Złoty Laur „Super Biznesu” przedstawiciel PGE odebrał z rąk Stanisława Gawłowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Środowiska.

Wysoka pozycja w konkursie „Liderzy Filantropii” [listopad 2014]
PGE Polska Grupa Energetyczna zajęła czwarte miejsce w zestawieniu ogólnym oraz pierwsze wśród ﬁrm z branży energetycznej w
tegorocznym konkursie „Liderzy Filantropii”. Jest to wyróżnienie przyznawane ﬁrmom, które przekazały w minionym roku najwięcej
środków na cele społeczne. Organizatorem rankingu „Liderzy Filantropii” jest Forum Darczyńców. PGE Polska Grupa Energetyczna
została wyróżniona za przekazanie na cele charytatywne 5 138 603 złotych, co dało jej czwarte miejsce w zestawieniu ogólnym i tym
samym awans o jedno miejsce w stosunku do zestawienia z poprzedniego roku.

"Perła Polskiej Gospodarki" [listopad 2014]
PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała tytuł „Perła Polskiej Gospodarki” zajmując 1 miejsce w kategorii „Perły Wielkie” w XII edycji
rankingu organizowanego przez redakcję anglojęzycznego magazynu ekonomicznego POLISH MARKET. Perły Polskiej Gospodarki to
coroczne zestawienie polskich ﬁrm przygotowywane przez redakcję magazynu POLISH MARKET przy współpracy merytorycznej Zakładu
Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

„Ambasador Sportu 2014” [październik 2014]
Statuetka została wręczona podczas V Charytatywnej Gali Sportu i Biznesu Fundacji im. Feliksa Stamma Warszawskie Wieczory
Olimpijskie. Wyróżnienie jest wyrazem docenienia działań PGE Polskiej Grupy Energetycznej na rzecz sportu.
Warszawskie Wieczory Olimpijskie - Charytatywna Gala Sportu i Biznesu organizowana jest corocznie przez Fundację im. Feliksa
Stamma pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Urzędu m.st. Warszawy i
Stadionu Narodowego. W gali biorą udział osobistości świata sportu, kultury i biznesu. Przedsiębiorcy wspierający sport są wyróżniani
tytułem i statuetką „Ambasador sportu”. W roku 2014 oprócz PGE statuetki otrzymali także m.in. Stephane Antiga i siatkarze reprezentacji
Polski, Apoloniusz Tajner i Włodzimierz Szaranowicz.

Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki dla Prezesa Marka Woszczyka [październik 2014]
Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, został nagrodzony Laurem Białego Tygrysa Polskiej Energetyki –
ENERGIA 2014. Wyróżnienia zostały wręczone podczas gali wieńczącej konferencję ENERGETYKON 2014. Kapituła osiemnastej
odsłony konkursu, w której zasiedli laureaci poprzednich edycji, przyznała Markowi Woszczykowi, Prezesowi Zarządu PGE Polskiej Grupy
Energetycznej, Laur Białego Tygrysa Energetyki – ENERGIA 2014 za wybitny wkład w rozwój polskiej energetyki.

"Nowy Impuls 2014" [październik 2014]
PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała tytuł „Nowy Impuls 2014” przyznawany przez redakcje Miesięcznika Gospodarczego Nowy
Przemysł oraz portalu wnp.pl. Wyróżnienia zostały wręczone 13 października podczas wieczornej gali wieńczącej pierwszy dzień XI
Kongresu Nowego Przemysłu.
„Nowy Impuls 2014” to tytuł przyznawany ﬁrmom, instytucjom i osobom, które wykazują się innowacyjnym podejściem do prowadzonych
projektów oraz wnoszą nową jakość do polskiej gospodarki i sektora paliwowo-energetycznego. Zdaniem kapituły konkursu jedną z takich
ﬁrm wskazujących nowe trendy i wyznaczającą kierunki pozytywnych zmian jest PGE Polska Grupa Energetyczna, która otrzymała
wyróżnienie za budowę dwóch bloków opalanych węglem kamiennym w Elektrowni Opole.

Top Marka 2014 [wrzesień 2014]
W rankingu Top Marka 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna uzyskała najlepszy w branży energetycznej wynik za liczbę informacji w
prasie i Internecie oraz ich zasięg. Badanie zostało przeprowadzone przez miesięcznik „Press” i PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.
Na temat PGE Polskiej Grupy Energetycznej w prasie ukazało się 12810 tekstów. Najwięcej artykułów – 10914 – miało wydźwięk
neutralny, 1733 publikacje były pozytywne, zaś za negatywne uznano 163. PGE Polska Grupa Energetyczna jest także najpopularniejszą
marką energetyczną w Internecie. Na jej temat ukazało się 70227 publikacji, z czego 68 proc. na witrynach ogólnopolskich.
Celem badania jest wyłonienie wizerunkowych liderów z sektorów cieszących się największym zainteresowaniem prasy i Internetu. W
tegorocznej, siódmej edycji badania, analizą objęto ponad 315 tys. publikacji prasowych oraz prawie 1,2 mln materiałów z Internetu, które
ukazały się od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

PGE wśród największych firm Europy Środkowej [wrzesień 2014]
PGE Polska Grupa Energetyczna zajęła dziesiąte miejsce w rankingu „CE TOP 500” przygotowywanym przez ﬁrmę Deloitte i dziennik
Rzeczpospolita . Tegoroczna, ósma edycja „CE TOP 500”, została opublikowana na łamach Rzeczpospolitej 2 września br. Jest to raport
zawierający zestawienie 500 największych ﬁrm Europy Środkowej i Ukrainy. PGE Polska Grupa Energetyczna kolejny rok z rzędu
uplasowała się w pierwszej dziesiątce rankingu.

Tytuł „Złotego Herolda” dla Prezesa Marka Woszczyka [wrzesień 2014]
Honorowy tytuł „Złotego Herolda” został przyznany Prezesowi PGE Polskiej Grupy Energetycznej przez Radę Programową XX Forum
Teleinformatyki . Okazją do wyróżnienia „Złotej Dwudziestki”, czyli podmiotów i osób, które współtworzą historię Forum Teleinformatyki,
była jego jubileuszowa, dwudziesta edycja.

PGE Obrót – „Firma Przyjazna Klientowi” [luty 2014]
PGE Obrót otrzymała godło „Firma Przyjazna Klientowi”, o przyznaniu którego decydują tylko i wyłącznie Klienci. Spółkę doceniono za
profesjonalizm oraz solidną i uprzejmą obsługę.
„Firma Przyjazna Klientowi” to program badawczo-certyﬁkacyjny, którego celem jest ocena satysfakcji Klientów i prawdopodobieństwo
rekomendacji Firmy. To nagroda przyznawana na podstawie wyników niezależnych badań przeprowadzanych przez Organizatora
projektu – Fundację Obserwatorium Zarządzania, instytucję z otoczenia biznesu zajmującą się problemami przedsiębiorczości,
wdrażaniem innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu.

