PGE partnerem Forum Ekonomicznego w
Krynicy
Podczas XX Forum Ekonomicznego i III Forum Inwestycyjnego przedstawiciele Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wezmą
udział w czterech panelach dyskusyjnych.
Debaty z ich udziałem dotyczyć będą regulacji rynkowych, inwestycji w energetykę, pozyskiwania kapitału na rozwój poprzez wejście na
rynek kapitałowy oraz strategii dla polskiego sektora energetycznego. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., największy producent
energii w Polsce, już drugi rok z rzędu jest partnerem Forum Ekonomicznego, które odbędzie się w dniach 8-11 września w Krynicy
Zdroju. Wydarzeniem towarzyszącym Forum Ekonomicznemu jest Forum Inwestycyjne w Tarnowie, które w tym roku odbędzie się po raz
trzeci. Jako branża o kluczowym znaczeniu, także w tym roku energetyka zajmie istotne miejsce wśród tematów dyskusji podczas obu
forów. Poruszane będą tematy związane zarówno z polską energetyką, jak i z branżą w ujęciu regionu Europy Środkowo – Wschodniej i
całego kontynentu. Podczas III Forum Inwestycyjnego w Tarnowie (8 września), Wiceprezes Zarządu PGE, Piotr Szymanek, weźmie
udział w panelu „Restrukturyzacja-prywatyzacja. Kiedy wejść na giełdę?”. Dyskusja będzie próbą odpowiedzi na pytanie o perspektywy
debiutów giełdowych spółek w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście skutków kryzysu gospodarczego. Z
kolei drugiego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy (9 września), Wiceprezes Zarządu PGE, Wojciech Topolnicki, weźmie udział w
panelu „Procesy inwestycyjne w energetyce Europy Środkowo - Wschodniej - kluczowe wyzwania i możliwe źródła finansowania.”
Uczestnicy panelu debatować będą o wyzwaniach organizacyjnych i finansowych, jakie stwarza skala zbliżającej się fali inwestycji w
polską energetykę. Drugi panel, w którym tego dnia weźmie udział Wiceprezes Topolnicki, zatytułowany jest „Inwestycyjny pat w polskiej
energetyce – strategie dla sektora.” Podobnie jak pierwsza dyskusja, ta również będzie poświęcona inwestycjom w energetyce i
możliwościom przyśpieszenia tych procesów w najbliższej przyszłości. Trzeciego dnia Forum Ekonomicznego (10 września), Prezes
Zarządu PGE Tomasz Zadroga, zabierze głos w jednej z najważniejszych dyskusji dnia i całego Forum - „Prezydencja Polski w UE:
Zakres regulacji a konkurencyjność gospodarki.” Rozważania panelistów dotyczyć będą procesów osiągania równowagi pomiędzy
gwarantowaniem obywatelom bezpieczeństwa poprzez regulacje rynkowe, a zachowaniem konkurencyjności gospodarki. Gościem
honorowym tego panelu będzie Minister Skarbu Państwa, Aleksander Grad.
***
W roku 2010 Forum Ekonomiczne w Krynicy, obchodzi XX-lecie swojego istnienia. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. już drugi rok z
rzędu jest partnerem tego wydarzenia. Więcej informacji o Forum oraz plany paneli dyskusyjnych znajdują się na stronie
http://www.forum-ekonomiczne.pl/

