Zamknięcie projektu inwestycyjnego Opole II (budowa bloków nr 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia
Opole) (https://www.gkpge.pl/Relacje-Inwestorskie/Raporty-biezace/26-2013)

Zamknięcie projektu inwestycyjnego Opole II
(budowa bloków nr 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział
Elektrownia Opole)
Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że 4 kwietnia 2013 r. Zarząd PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. (spółki zależnej PGE) podjął decyzję o zamknięciu zadania inwestycyjnego
„Projekt Opole II” polegającego na budowie nowych bloków nr 5 i 6 opalanych węglem kamiennym w Oddziale
Elektrownia Opole.
Zmiany na rynku energetycznym oraz w otoczeniu makroekonomicznym ograniczyły efektywność ekonomiczną
tej inwestycji dla PGE.
Przeprowadzone analizy wskazują, że ze względu na portfel wytwórczy PGE, oparty głównie na węglu
brunatnym, oraz inne projekty inwestycyjne prowadzone w Grupie PGE, kontynuowanie Projektu Opole II nie
przyniosłoby wzrostu wartości dla akcjonariuszy PGE.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
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