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Krynica Vitamin z zieloną energią od PGE

Krynica Vitamin, jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych, niskoalkoholowych i
środków do dezynfekcji, od stycznia 2021 r. korzysta z energii elektrycznej, pochodzącej w 100 proc. z odnawialnych
źródeł energii. To efekt rocznego kontraktu z PGE Obrót, spółką zajmującą się w Grupie PGE sprzedażą energii m.in.
dla firm.

Krynica Vitamin zawarła roczny kontrakt z PGE Obrót na zakup energii elektrycznej, pochodzącej całkowicie z
odnawialnych źródeł energii. Umowa dotyczy dużego zakładu produkcyjnego w miejscowości Dziadkowskie-Folwark.
Dbanie o środowisko naturalne jest ważnym aspektem naszej działalności. Redukujemy ślad węglowy i stawiamy nasz
biznes po zielonej stronie mocy. O tym świadczą inwestycje.
W zeszłym roku w zakładzie produkcyjnym zrezygnowaliśmy z używania oleju opałowego, wymieniając piece w
kotłowniach na gazowe. Znacząco ograniczyliśmy plastik przy pakowaniu produktów. Ponadto wykorzystujemy
butelki PET pochodzące z recyklingu. Rozważamy możliwość wtórnego wykorzystania dwutlenku węgla do naszej
produkcji. Jesteśmy także w trakcie audytu energetycznego, który wskazuje nam dalsze kierunki. Podlasie to zielone
płuca Polski i dla nas jest to niezwykle ważne – powiedział Piotr Czachorowski, prezes Krynicy Vitamin.
Krynica Vitamin skorzystała z oferty specjalnej PGE Obrót „Naturalnie, że energia”, promującej przyjazny środowisku
sposób pozyskiwania energii elektrycznej i gwarantującej jej pochodzenie z odnawialnych źródeł energii. Deklarowany
wolumen zakupowy to prawie 10 gigawatogodzin, to wolumen pozwalający zapewnić energię elektryczną dla około 4
500 gospodarstw domowych.
Zapewnianie Klientom dostępu do zielonej energii to jeden z elementów strategii Grupy PGE. Jako firma
odpowiedzialna, troszczymy się o środowisko i dajemy naszym klientom możliwość wyboru produktów o ekologicznym
charakterze. Coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z zielonej energii od PGE Obrót, dołączając tym samym do
elitarnego grona klientów, dla których ważnym elementem działalności jest proekologiczność – mówi Robert Choma,
prezes zarządu PGE Obrót.
Klienci korzystający z oferty otrzymują od PGE Obrót dwa dokumenty: certyfikat (wydawany przez PGE)
potwierdzający zakup w ramach "Naturalnie, że energia" i wskazujący, jaki procent zakupionej energii w danym roku
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pochodzi z odnawialnych źródeł. A także certyfikat potwierdzający przekazanie przez PGE Obrót, na rzecz wskazanego
w dokumencie odbiorcy końcowego, gwarancji pochodzenia energii wytworzonej z OZE. Dokument uwzględnienia
źródła pochodzenia tej energii oraz zakupiony przez klienta wolumen. Gwarancje pochodzenia wydawane są przez
prezesa URE i przekazywane do Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzonego na Towarowej Giełdzie Energii.
Każda gwarancja pochodzenia odpowiada 1 MWh energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle.

O firmie Krynica Witamin:
Krynica Vitamin jest jednym z czołowych producentów napojów w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma posiada
prawie 30 lat doświadczenia w branży napojowej. Specjalizuje się w produkcji kontraktowej napojów dla światowych
marek. Spółka oferuje usługi rozlewnicze napojów w opakowaniach aluminiowych, PET oraz szklanych. Na jej ofertę
składają się napoje energetyczne, orzeźwiające oraz funkcjonalne. Ofertę wzbogacają kawy, napoje mleczne oraz
alkoholowe. Synergia osiągnięta poprzez połączenie bazy produkcyjnej i potencjału intelektualnego zespołu pozwala na
wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów oraz zapewnia wsparcie klientom w całym procesie wdrożenia.
Krynica Vitamin posiada jeden z największych zakładów tego typu w Europie. Każdego roku na 5 liniach
produkcyjnych jest produkowanych ponad 400 mln sztuk napojów.
Produkty Spółki dostępne są w 38 krajach na całym świecie. Około 60% łącznej produkcji trafia na rynki zagraniczne.
Główne kierunki eksportu wyrobów to: Niemcy, Wielka Brytania, Czechy oraz Słowacja.
W ostatnim czasie Spółka rozwija współpracę z rynkiem Stanów Zjednoczonych, co – biorąc pod uwagę znaczny
potencjał tego rynku - może istotnie wpłynąć na dotychczasową strukturę sprzedaży. Do grona klientów Krynicy
Vitamin należą właściciele największych globalnych marek, a także wiodące sieci dystrybucyjne.
Więcej na stronie: www.krynicavitamin.com
O PGE Obrót:
PGE Obrót z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej w
Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej. PGE Obrót obsługuje ponad pięć milionów
odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego i gospodarstw domowych. Stawia
na szeroką ofertę produktową, partnerskie relacje, niezawodną obsługę, gwarantując kompleksową realizację potrzeb
energetycznych.
W swojej działalności PGE Obrót kieruje się troską o środowisko naturalne. Realizując nową strategię Grupy PGE w
obszarze sprzedaży detalicznej, zapewnia Klientom szeroki dostęp do zielonej energii. Promuję też proekologiczne
podstawy, jak korzystanie z PGE eFaktury. Spółka stawia również na nowoczesną obsługę odpowiadającą na
oczekiwania Klientów. Rozwija kanały zdalnego kontaktu, także automatyzuje procesy sprzedażowe i rozliczeniowe.
Jako największy, rzetelny i sprawdzony partner na rynku, PGE Obrót posiada certyfikat firmy działającej zgodnie z
Dobrymi Praktykami Sprzedawców Energii Elektrycznej opracowanymi przez Towarzystwo Obrotu Energią (TOE).
PGE Obrót od lat nagradzana jest godłem „Firma Przyjazna Klientowi", laurem przyznawanym bezpośrednio przez
Klientów.
PGE Obrót
press box
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