Nowa farma wiatrowa PGE
PGE Energia Odnawialna S.A. w dniu 15 października 2012 roku, tj. po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających do umowy
zakupu udziałów w spółce Żuromin Sp. z o.o. od hiszpańskiej firmy Gamesa Energia S.A.U., stała się 100 proc. udziałowcem Spółki
Żuromin Sp. z o.o.
Żuromin Sp. z o.o. zrealizowała projekt inwestycyjny budowy farmy wiatrowej o mocy 60 MW, składającej się z 30 turbin wiatrowych typu
G90 firmy Gamesa o mocy 2 MW każda. Spółka uzyskała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i farma wiatrowa została
formalnie przekazana do eksploatacji.
Farma wiatrowa Żuromin jest zlokalizowana na terenie gmin Kuczbork-Osada, Żuromin, Lubowidz, w powiecie żuromińskim,
województwo mazowieckie. Zakup farmy wiatrowej wpisuje się w strategię inwestycyjną PGE Energia Odnawialna S.A., przyczyniając się
do budowy wartości Grupy Kapitałowej PGE w zakresie odnawialnych źródeł energii. Jest to już drugi zakup inwestycyjny, po farmie
wiatrowej Pelplin o mocy 48 MW, zrealizowany przez PGE Energia Odnawialna S.A. w bieżącym roku.
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Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i
generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE
gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje
wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej.
W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE
Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy, wielkości
produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc.,
natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys. pracowników i posiada 13,1 GW
zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

