PGE sponsorem żużlowego Pucharu Świata
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. będzie w 2010 roku głównym sponsorem Półfinału Drużynowego Pucharu Świata na żużlu, a w
2011 roku Finału Drużynowego Pucharu Świata.
Umowę sponsoringu 31 maja br. podpisali w obecności prezydenta Gorzowa Tadeusza Jędrzejczaka, Prezes Stali Gorzów Władysław
Komarnicki oraz wiceprezes PGE Polska Grupa Energetyczna Piotr Szymanek.
- To bardzo dobrze dla całej dyscypliny, że najważniejsze mecze Drużynowego Pucharu Świata w końcu odbędą się w Gorzowie. Miasto i
klub zasłużyły na to wyróżnienie. Speedway w Gorzowie to coś więcej niż sport, to tradycja, wielkie, czyste, sportowe emocje – powiedział
Piotr Szymanek, wiceprezes PGE. – Do tej pory Polacy wygrali 3 na 4 rozegrane w Polsce finały Drużynowego Pucharu Świata.
Wierzymy, że również w 2011 roku kapitan Tomasz Gollob z drużyną staną na najwyższym stopniu podium na gorzowskim stadionie –
dodał wiceprezes Szymanek.
PGE już po raz drugi będzie sponsorem wielkiego żużlowego święta, które odbędzie się w Gorzowie. Rok wcześniej, 9 sierpnia 2009 roku,
na stadionie Stali Gorzów rozegrany został PGE Speedway Cup – XII Memoriał Edwarda Jancarza.
Z podpisania umowy sponsoringu z PGE zadowolenia nie kryją prezydent Gorzowa, Tadeusz Jędrzejczak i prezes Stali Gorzów,
Władysław Komarnicki:
Poprzednie bardzo udane imprezy na naszym stadionie, z Drużynowymi Mistrzostwami Świata Juniorów z 2009 roku na czele, są
argumentem że żużel jest dyscyplina w którą warto inwestować. Udało nam się przekonać PGE, że nasz klub zasługuje na wydarzenie
jakim jest Drużynowy Puchar Świata i utwierdziliśmy Zarząd spółki w decyzji o jego sponsorowaniu – mówi prezes Zarządu Stal Gorzów
Wielkopolski S.A. Władysław Komarnicki.
Cieszę się bardzo, że Gorzów będzie gospodarzem dwóch wielkich imprez rangi międzynarodowej. Na pewno nie byłoby to możliwe bez
wsparcia sponsorskiego PGE. Drużynowy Puchar Świata to wspaniała promocja zarówno dla miasta, klubu, jak i sponsora tytularnego –
uważa Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Tadeusz Jędrzejczak.
Wszystkie sponsorowane przez PGE zawody zostaną rozegrane na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim.
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Informacje na temat PGE:
PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą firmą sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedną z największych w Europie
Środkowej i Wschodniej. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa (węgla brunatnego), wytwarzania energii i finalnych sieci
dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. Roczna
produkcja energii elektrycznej wynosi około 54 TWh netto. Moc zainstalowana wynosi 12,4 GW.
Grupa PGE w obecnym kształcie istnieje od 2007 r. Główne obszary działalności Grupy PGE obejmują wydobycie węgla brunatnego oraz
wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach konwencjonalnych, obrót hurtowy energią elektryczną i produktami powiązanymi,
obrót detaliczny energią elektryczną i ciepłem, dystrybucję energii elektrycznej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach
odnawialnych.
Od 6 listopada 2009 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.

