Konsekwentne inwestowanie to gwarancja stabilnego rozwoju
Głównym celem PGE jest budowanie wartości dla akcjonariuszy oraz umacnianie pozycji branżowego
lidera. Jednym ze środków pozwalających na jego osiągniecie jest dalsze konsekwentne
kontynuowanie planu inwestycyjnego. Nakłady Grupy na inwestycje w 2015 r. wyniosły rekordowe
9,4 mld zł i były o połowę wyższe, niż przed rokiem. Blisko 3,5 mld zł PGE przeznaczyła na realizację
programu remontów i modernizacji aktywów w segmencie energetyki konwencjonalnej, 3 mld zł na
budowę nowych mocy konwencjonalnych, 1,8 mld zł na modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnej,
a ponad 900 mln zł na odnawialne źródła energii.
Prace przy flagowym projekcie inwestycyjnym PGE, czyli budowie bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole,
realizowane są zgodnie z harmonogramem i osiągnęły już ponad 50 proc. zaawansowania.
Z powodzeniem realizowane są kolejne kamienie milowe tej największej polskiej inwestycji po roku
1989. W 2016 roku tempa nabiorą także prace przy budowie bloku 11 w Elektrowni Turów, który
wymagał dostosowania do zaostrzonych konkluzji BAT. Projekt ten ma duże znaczenia dla regionu
i przyszłości całego turoszowskiego kompleksu wydobywczo-energetycznego. W finalną fazę
wkroczyła natomiast budowa nowego bloku gazowo-parowego w Gorzowie Wlkp.
W minionym roku w segmencie energetyki odnawialnej PGE zrealizowała ambitny plan oddania
218 MW nowych mocy w wietrze, które objęte zostały systemem wsparcia. Nakłady na rzecz
zwiększenia niezawodności dostaw energii do naszych obecnych i przyszłych klientów przekroczyły
w 2015 r. 1,8 mld zł.
Jednocześnie PGE pracuje nad kompleksową rewizją obowiązującej strategii uwzględniającej między
innymi poprawę efektywności Grupy. Wyniki tych prac w postaci zaktualizowanej strategii zostaną
zaprezentowane w III kwartale tego roku.
Każdej aktywności PGE przyświeca zasada długofalowego planowania, dlatego już teraz stara się
zapewnić efektywny program finansowania swoich projektów w dalszej perspektywie.
Tylko w 2015 r. Grupa PGE na ich realizację pozyskała kredyty o łącznej wartości 8 mld złotych.
PGE zamierza kontynuować strategię budowania zdywersyfikowanego programu finansowania
i tym samym dobrze przygotować się na zmiany nadchodzące zarówno w otoczeniu regulacyjnym,
jak i makroekonomicznym. Grupa jest bardzo dobrze przygotowana do dalszej realizacji swoich
strategicznych celów, tym, bardziej, że wydatki na inwestycje w 2016 r. będą tylko nieznacznie
niższe, niż w roku ubiegłym.

