Aktualności

Nabycie udziałów PGE EJ 1 sp. z o.o. przez Krajowych Partnerów Biznesowych (/Aktualnosci/Nabycieudzialow-PGE-EJ-1-sp.-z-o.o.-przez-Krajowych-Partnerow-Biznesowych)
17.04.2015

15 kwietnia 2015 r. PGE Polska Grupa Energetyczna SA oraz KGHM Polska Miedź S.A., TAURON Polska Energia S.A. i ENEA
S.A. zawarły umowę nabycia udziałów w PGE EJ 1 sp. z o.o. - spółce celowej, która odpowiedzialna jest za przygotowanie i
realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3.000 MWe.
Więcej (/Aktualnosci/Nabycie-udzialow-PGE-EJ-1-sp.-z-o.o.-przez-Krajowych-Partnerow-Biznesowych)

PGE EJ 1 zaprasza na pokazy filmu "Obietnica Pandory" (/Aktualnosci/PGE-EJ-1-zaprasza-na-pokazyfilmu-Obietnica-Pandory)
20.02.2015

19 lutego br. odbyła się polska premiera filmu „Obietnica Pandory”, w reżyserii nominowanego do Oscara dokumentalisty Roberta
Stone’a. Film, który stał się na świecie impulsem do dyskusji na temat wpływu elektrowni jądrowych na środowisko naturalne,
zostanie przedstawiony szerszej publiczności od 24 lutego w wybranych kinach studyjnych w Polsce. Promocja filmu jest
elementem programu edukacyjno-informacyjnego „Świadomie o Atomie”, prowadzonego przez PGE EJ 1 – spółkę celową
odpowiedzialną za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.
Więcej (/Aktualnosci/PGE-EJ-1-zaprasza-na-pokazy-filmu-Obietnica-Pandory)

Publikacja ogłoszenia ws. Postępowania na wybór doradcy prawnego (/Aktualnosci/Publikacja-ogloszeniaws.-Postepowania-na-wybor-doradcy-prawnego)
17.02.2015

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jako podmiot upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w imieniu własnym i na własną rzecz oraz w imieniu i na rzecz PGE EJ1 Sp. z o.o. wszczęła w trybie
negocjacji z ogłoszeniem postępowanie wspólne o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego na „Świadczenie usług
doradztwa prawnego przy realizacji programu budowy elektrowni jądrowej w Polsce ”.
Więcej (/Aktualnosci/Publikacja-ogloszenia-ws.-Postepowania-na-wybor-doradcy-prawnego)

Oświadczenie PGE EJ 1 ws. listu otwartego wójtów gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa
(/Aktualnosci/Oswiadczenie-PGE-EJ-1-ws.-listu-otwartego-wojtow-gmin-Choczewo-Gniewino-Krokowa)
29.01.2015

Oświadczenie Spółki PGE EJ 1 ws. listu otwartego wójtów gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa do Prezesa Rady Ministrów ws.
budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu z dnia 21.01.2015 r.
Więcej (/Aktualnosci/Oswiadczenie-PGE-EJ-1-ws.-listu-otwartego-wojtow-gmin-Choczewo-Gniewino-Krokowa)

PGE EJ 1 przejmuje realizację badań środowiskowych i lokalizacyjnych (/Aktualnosci/PGE-EJ-1-przejmujerealizacje-badan-srodowiskowych-i-lokalizacyjnych)

23.12.2014

Spółka PGE EJ 1 złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy z firmą WorleyParsons, wykonawcą badań środowiskowych i
lokalizacyjnych związanych z budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Kontynuację badań Spółka prowadzić będzie przy
wykorzystaniu zasobów Grupy Kapitałowej PGE oraz doświadczenia doradcy branżowego.
Więcej (/Aktualnosci/PGE-EJ-1-przejmuje-realizacje-badan-srodowiskowych-i-lokalizacyjnych)

