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Thierry Doucerain został powołany na stanowisko
Prezesa Zarządu EDF Polska S.A.
Thierry Doucerain został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu EDF Polska S.A.
zastępując tym samym Philippe’a Castaneta, który pełnił tę funkcję od października
2008 r. W tym czasie Grupa EDF w Polsce przeszła wiele istotnych zmian.
Thierry Doucerain pracuje w Grupie EDF w Polsce od ponad dwóch lat, ostatnio jako Członek
Zarządu i Dyrektor ds. Inwestycji EDF Polska S.A. Pracę zawodową w EDF rozpoczął w 1978
r. poświęcając większość kariery inżynierii produkcji (energetyka konwencjonalna i jądrowa),
m.in. kierując w latach 2006-2012 Centrum Inżynierii Energetyki Konwencjonalnej EDF S.A.
Prowadził projekty budowy elektrowni opalanych węglem i gazem w Chinach, Egipcie, Francji,
Wielkiej Brytanii czy w Wietnamie. Thierry Doucerain jest absolwentem Ecole Nationale
Supérieure des Mines w Nancy (Francja).
Philippe Castanet będzie kontynuował karierę jako przedstawiciel EDF w Ameryce Północnej.
Funkcję Prezesa Zarządu EDF Polska pełnił od października 2008 r. W tym okresie Grupa EDF
w Polsce przeszła wiele istotnych zmian. W Krakowie utworzono Centrum Usług Wspólnych
oraz Centrum Badań i Rozwoju. Przeprowadzono proces konsolidacji większości aktywów,
tworząc spółkę EDF Polska S.A.
Misją Thierry’ego Douceraina, nowego Prezesa Zarządu EDF Polska, będzie realizacja
programu modernizacyjnego zainaugurowanego w zeszłym roku przez swojego poprzednika.
Program ten ma na celu dostosowanie aktywów Grupy EDF w Polsce do nowych norm ochrony
środowiska oraz wydłużenie okresu ich eksploatacji. Thierry Doucerain będzie umacniał pozycję
Grupy EDF w polskim sektorze energetycznym poprzez dalszą poprawę efektywności
operacyjnej, rozwój działalności sprzedażowej oraz partnerstwa z interesariuszami.

KONTAKT
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Grupa EDF w Polsce
Grupa EDF posiada w Polsce 10% udziału w rynku energii elektrycznej, 15% w rynku ciepła sieciowego
i zatrudnia 3300 pracowników w całym kraju. Grupa EDF jest też największym zagranicznym inwestorem
w branży energetycznej.
EDF jest największym producentem energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zaopatrując w ciepło Kraków,
Gdańsk i Gdynię, Wrocław, Zieloną Górę i Toruń.
EDF posiada systemową elektrownię węglową o mocy 1 775 MW w Rybniku.
W Polsce podstawowym źródłem (ponad 90%) energii elektrycznej jest węgiel. Na potrzeby swojej
działalności wytwórczej EDF zużywa blisko 7 milionów ton węgla rocznie, co czyni go jednym z trzech
największych nabywców tego surowca w kraju.
Grupa EDF
Grupa EDF, jeden z liderów na europejskim rynku energii, jest firmą zintegrowaną, obecną w obszarach
wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu oraz sprzedaży energii. Grupa EDF, która jest największym
producentem energii elektrycznej w Europie, we Francji posiada przede wszystkim elektrownie jądrowe
i wodne, dzięki którym 95,9% wytwarzanej energii nie powoduje emisji CO2. We Francji, spółki przesyłu
i dystrybucji energii z Grupy EDF eksploatują 1 285 000 km napowietrznych i kablowych linii średnich i nis kich
napięć oraz 100 000 km sieci wysokich i najwyższych napięć. Grupa posiada 28,6 mln klientów we Francji.
W 2012 roku przychody Grupy wyniosły 72,7 mld euro, w tym 46,2% wypracowano poza Francją. EDF jest
notowany na paryskiej giełdzie i wchodzi w skład indeksu CAC 40.

