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Komunikat prasowy

Marcin Gwarda z Polenergii Obrót zdobywcą „Platynowego
Megawata” za 2016 rok
Towarowa Giełda Energii uhonorowała statuetkami „Platynowe Megawaty“
najaktywniejsze spółki oraz maklerów, działających w ubiegłym roku na rynkach
energii elektrycznej, gazu oraz praw majątkowych. Za najwyższy poziom realizacji
zleceń na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie obrotu instrumentami
terminowymi na energię elektryczną nagrodę „Platynowego Megawata“ w kategorii
Makler Roku 2016 otrzymał Marcin Gwarda, a Polenergia Obrót S.A. została
wyróżniona jako jedna z najaktywniejszych spółek w dniu debiutu nowego systemu
transakcyjnego X-Stream, który TGE uruchomiła wspólnie z NASDAQ.
▪ Towarowa Giełda Energii jest jedyną licencjonowaną giełdową towarową działającą
w Polsce od 17 lat;
▪ 31 maja 2017 roku TGE uruchomiła nowy system transakcyjny X-Stream firmy
Nasdaq;
▪ Polenergia Obrót specjalizuje się w hurtowym obrocie energią elektryczną, gazem,
prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gwarancjami
pochodzenia;
▪ Od października 2013 roku Polenergia Obrót jest aktywnym, bezpośrednim
członkiem Towarowej Giełdy Energii;
▪ Od lipca 2016 roku Polenergia Obrót pełni rolę animatora na trzech rynkach
prowadzonych przez TGE;
▪ Wolumen obrotu energią elektryczną przez Polenergię Obrót w 2016 roku wyniósł
26,7 TWh;
Wręczenie „Platynowych Megawatów” za 2016 rok odbyło się podczas jubileuszowej dziesiątej
edycji Forum Obrotu w Iławie. Forum jest cykliczną konferencją, organizowaną przez Towarową
Giełdę Energii oraz Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych. Wydarzenie stanowi platformę wymiany
doświadczeń i jest idealnym miejscem do wypracowania rozwiązań, które przyczyniają się do
rozwoju branży energetycznej oraz optymalizacji strategii handlowych uczestników rynku.
Tegoroczne Forum Obrotu zbiegło się z innym ważnym wydarzeniem, bowiem 31 maja 2017 roku
TGE uruchomiła nowy system transakcyjny X-Stream firmy Nasdaq. Zastosowane w nim
rozwiązania technologiczne umożliwiają obsługę prowadzonych przez TGE rynków na najwyższym
poziomie, a także elastyczne rozszerzanie przyszłej działalności o inne instrumenty towarowe
i pochodne.
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Polenergia Obrót jest jedna z najdynamiczniej rozwijających się spółek w sektorze obrotu energią
elektryczną w Polsce. Specjalizuje się w hurtowym obrocie energią elektryczną, gazem, prawami
majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gwarancjami pochodzenia. Od października 2013
roku jest aktywnym, bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii, a od lipca 2016 roku pełni
rolę animatora na trzech rynkach prowadzonych przez TGE.

****
Polenergia – polska prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających
w obszarze wytwarzania energii odnawialnych oraz konwencjonalnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną.
Jest jednym ze strategicznych aktywów międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments. Więcej informacji:
www.polenergia.pl
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