Struktura grupy

Oddział EC
w Kielcach
Oddział EC
w Rzeszowie

OFE PZU „Złota
jesień”

PGE Polska Grupa
Energetyczna SA

Oddział EC
w Bydgoszczy

Aviva OFE Aviva
Santander

Aegon OFE
7,79%

Oddział EC
w Gorzowie
Wielkopolskim

NationaleNederlanden
OFE

100%

Oddział EC
w Lublinie

9,99%

6,45%

5,01

Oddział EC
w Zgierzu

PGE ENERGIA CIEPŁA
S.A.

Oddział nr 1
w Krakowie

Kogeneracja S.A.

58,07%

wytwarzanie ciepła i energii
elektrycznej w skojarzeniu, przesył
i dystrybucja ciepła-> 3 zakłady
produkcyjne (Wrocław, Czechnica,
Zawidawie)

elektrociepłownia

Oddział Wybrzeże
w Gdańsku
elektrociepłownie w Gdyni i w
Gdańsku

98,40%
PGE Paliwa sp. z o.o.
dostawa paliw produkcyjnych –
węgla i biomasy oraz usługi
związane z logistyką dostaw

ZOWER Sp. z o.o.
działalność produkcyjna w zakładzie
odzysku węgla

100%

100%

PEC Zgierz sp. z o.o.

50,98%

PGE Gaz Toruń sp. z o.o.
realizacja inwestycji polegającej na
budowie nowych bloków
kogeneracyjnych GT-50 (Projekt GT50) opalanych gazem (z kotłami
gazowo-olejowymi na
zapotrzebowanie szczytowe) wraz
z infrastrukturą towarzyszącą

Fundacja PGE
Energia Ciepła

EC Zielona Góra S.A.

PGE Toruń S.A.

Pollytag S.A.
spółka była spółką celową,
przeznaczoną do odbioru popiołu
z elektrociepłowni na Wybrzeżu,
aktualnie w procesie
przygotowywania do likwidacji

Sprzedaż ciepła, dzierżawa sieci
ciepłowniczej, projektowanie
instalacji ciepłowniczych

49,30%

95,22%

100%

7,38%

wytwarzanie i zaopatrywanie
w parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów
klimatyzacyjnych (PGE Toruń S.A.
jest również właścicielem sieci) oraz
wytwarzanie i handel energią
elektryczną

ENERGOPOMIAR sp. z o.o.
usługi pomiarowe, badawcze
i doradcze dotyczące procesów,
układów i urządzeń energetycznych,
cieplno – mechanicznych, chemii
energetycznej i ochrony środowiska

TOREC sp. z o.o.

50,04%

działalność handlowa
(głównie handel węglem
i w niewielkim zakresie
handel biomasą) oraz
usługowa (usługi kolejowe
bocznicowe, przeładunkowe
i transportowe,
magazynowanie węgla
i kompleksowa obsługa
składowisk)

produkcja i dostawa energii
elektrycznej oraz ciepła w wysoko
sprawnej kogeneracji w oparciu
o wydobywany lokalnie gaz ziemny,
dystrybucja ciepła – dostawa ciepła
do mieszkańców, firm działających
na tym terenie, instytucji miejskich
(właściciel sieci ciepłowniczej
w mieście)

