Warszawa, 21 marca 2019 r.
Komunikat prasowy

Polenergia najlepszą spółką 2018 roku z indeksu sWIG80

Polenergia S.A. („Polenergia”) nagrodzona statuetką „Byki i Niedźwiedzie” dla
najlepszej spółki z indeksu sWIG80 w 2018 roku. Uroczysta Gala wręczenia nagród
redakcji Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” odbyła się 21 marca 2019 roku
w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
§ Polenergia najlepszą spółką 2018 roku z indeksu sWIG80;
§ Wyraźna poprawa wyników finansowych spółki w 2018 roku;
§ Wzrost kapitalizacji Polenergii w 2018 roku o 68 proc. do poziomu 932 mln PLN;
Już po raz 25 redakcja Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” uhonorowała najlepsze spółki giełdowe
i instytucje rynku kapitałowego prestiżowymi nagrodami „Byki i Niedźwiedzie”. Polenergia okazała
się zwycięzcą w kategorii spółek tworzących indeks sWIG80. W całym 2018 roku akcje Polenergii
podskoczyły o 69 proc. i był to najwyższy wzrost w indeksie sWIG80, podczas gdy indeks
WIG-energia skurczył się w 2018 roku o 19 proc. Grupa w minionym roku wyraźnie poprawiła wyniki
finansowe, co znalazło odzwierciedlenie w jej notowaniach na warszawskim parkiecie.
„Przyznawane od ćwierć wieku nagrody redakcji Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”,
to wyróżnienie, które ma już swój unikalny i prestiżowy charakter. To nagroda dla liderów polskiego
rynku kapitałowego, którą traktujemy jako zobowiązanie na przyszłość. Ta prestiżowa statuetka
najlepszych z najlepszych potwierdza, że warto było iść pod prąd, inwestować w odnawialne źródła
energii, wkładać wiele wysiłku w rozwój Polenergii i budować energetyczną przyszłość Polski
w oparciu o OZE” – powiedział Michał Michalski Prezes Zarządu Polenergii, dziękując za przyznanie
nagrody „Byki i Niedźwiedzie”.
Dziennikarze Parkietu w uzasadnieniu swojej decyzji podkreślali zakończenie przez Polenergię
w 2018 roku wielu działań zainicjowanych w poprzednich latach, takich jak restrukturyzacja
zadłużenia większości farm wiatrowych, optymalizacja kosztów operacyjnych i pozyskanie koncernu
Equinor jako partnera do rozwoju projektów farm wiatrowych na morzu Bałtyckim. Dzięki
przeprowadzonym działaniom optymalizacyjnym i poprawie efektywności, Polenergia wyraźnie
poprawiła swoje wyniki finansowe, a jej giełdowe notowania mocno zyskały na wartości. W 2018
roku przychody Grupy wzrosły o 25 proc. w porównaniu z 2017 rokiem i sięgnęły 3,45 mld PLN. Z
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kolei zysk netto bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 34,7 mln PLN i był o 73 proc. wyższy niż
oczyszczony wynik w 2017 roku.

****
Polenergia – polska prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających
w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych oraz konwencjonalnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią
elektryczną. Więcej informacji: www.polenergia.pl

Kontakt dla mediów:
Robert Stankiewicz
e-mail: rs@beableto.pl
tel. +48 601 811 087

2

