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Új szervezeti struktúra lép életbe július 1-jén  

egy egyszerűbb ENGIE érdekében 

Az EQUANS létrehozása, az összetett műszaki szolgáltatások vezetője 

 

Négy globális üzleti egységgel és az újonnan létrehozott EQUANS-szal, amely vezető szerepet 

játszik az összetett műszaki szolgáltatások területén, kialakult az ENGIE új szervezeti felépítése. 

2021. május 18-án az ENGIE vezérigazgatója, Catherine MacGregor bemutatta a csoport stratégiai 

ütemtervét, hogy megerősítse az ENGIE-t mint az energetikai átmenet vezetőjét. 

A tervezett ütemtervnek megfelelően az új szervezeti struktúra 2021. július 1-jén lép hatályba, és a 

következőket eredményezi: 

- egyszerűsítés a csoport irányításában, 

- jobb működési teljesítmény, nagyobb hangsúlyt fektetve az alaptevékenységekre, 

- nagyobb hatékonyság a támogatási funkciók összevonásával. 

Az új struktúra a következőket tartalmazza: 

- 4 globális üzleti egység (GBU): megújuló energiaforrások, energetikai megoldások, hálózatok, 

hőtermelés és ellátás. Ez a négy üzleti egység, amely tükrözi a Csoport alaptevékenységét, és 

pénzügyi teljesítményük alapját képezi. 

- regionális központokkal felépített földrajzi platform a támogatási funkciók összevonására, az 

országos szintű szervezetek koordinálására, amely a Csoport helyi érdekeltjeinek irányításáért és 

a tevékenységek közötti szinergiák kiaknázásáért felel. 

Az EQUANS ezentúl önálló egységként működik az ENGIE-n belül, amelyet vezérigazgatója, Jérôme 

Stubler és menedzsmentje irányít. Az EQUANS 17 országban 74 000 alkalmazottjával, 12 milliárd eurót 

meghaladó éves bevételével, új globális vezető szerepet kíván betölteni az összetett műszaki 

szolgáltatások terén, és erősen pozícionált a növekvő piacokon. 

Ezen piacokon való jelenlétének megerősítése érdekében az EQUANS olyan nevet és márkaidentitást 

választott, amely minden értékét és ambícióját közvetíti.  

A vállalat szlogenje - "Empowering Transitions" (Átalakulások elősegítése) - annak bizonyítéka, hogy 

alkalmazottai elkötelezettek az ügyfelek iránt, és képesek megújulni és alkalmazkodni annak érdekében, 

hogy magas hozzáadott értékű szolgáltatásokat nyújtsanak számukra. Az EQUANS célja, hogy ügyfelei 

preferált partnere legyen, és segítsen nekik felgyorsítani energetikai, ipari és digitális átalakulásukat. 
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Az EQUANS 6 szakterületen van jelen: villamos szakágak, HVAC (épületgépészet), hűtéstechnika, 

gépészet, digitális és informatika, és létesítménygazdálkodás. 

Az EQUANS már vezető pozíciót tölt be a legfontosabb európai piacokon (különösen Franciaországban, 

Belgiumban és az Egyesült Királyságban), és az Egyesült Államokban és Latin-Amerikában is nagyon jól 

szerepel. 

Most, hogy létrehozták az EQUANS-t, az ENGIE áttér a következő szakaszra, ahol új részvénystruktúra-

lehetőségeket vizsgál, amelynek középpontjában az áll, hogy a legmegfelelőbb környezetet teremtsék 

meg az EQUANS jövőbeli növekedéséhez. 

Catherine MacGregor, az ENGIE vezérigazgatója elmondta: „A mai nap fontos lépést jelent stratégiai 

ütemtervünk megvalósításában. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy bejelentettük az EQUANS, az 

ENGIE-n belüli autonóm egység létrehozását, amely az elmúlt hónapokban "Bright" projekt néven volt 

ismert. Az egyszerűsítési terv megvalósításának útján haladunk, melyet az EQUANS az összetett 

műszakiszolgáltatások terén történő vezető szerepvállalása, és az ENGIE az energetikai átalakulás terén 

betöltött vezető szerepének megerősítése révén kívánunk véghez vinni, nagyobb hangsúlyt helyezve 

növekedési piacaira és jelentősebb ipari megközelítést alkalmazva." 

Jérôme Stubler, az EQUANS vezérigazgatója hozzátette: „Szeretném elismerni azt a hihetetlen munkát, 

amelyet az elmúlt 6 hónapban az EQUANS létrehozása érdekében végeztek. Az EQUANS a 

legkorszerűbb szakértelemből áll, amely teljes mértékben megfelel ügyfeleink igényeinek az energia, az 

ipari és a digitális átalakulás megvalósításában. Nagyszerű pillanat ez a 74 000 alkalmazott számára a 

világ minden tájáról. Nagyon megtisztelő és öröm, hogy vezethetem ezt a fantasztikus csapatot.” 

 

 

Az ENGIE-ről 

A világ egyik vezető konszernje vagyunk, amely alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiát és szolgáltatásokat nyújt. 

170 000 alkalmazottunkkal, ügyfeleinkkel, partnereinkkel és érdekeltjeinkkel minden nap arra törekszünk, hogy a 

csökkentett energiafogyasztás és környezetbarátabb megoldások révén felgyorsítsuk a szén-dioxid-semleges 

gazdaság felé történő átalakulást. Célnyilatkozatunknak megfelelően, összeegyeztetjük a gazdasági teljesítményt 

az emberekre és a bolygóra gyakorolt pozitív hatással, felhasználva szakértelmünket kulcsfontosságú üzleti 

területeinken (gáz, megújuló energiák, szerviz szolgáltatások), hogy versenyképessé tegyük ügyfeleinket. 

Árbevételünk 2020-ban 55,8 milliárd euró volt. A csoportot a párizsi és a brüsszeli tőzsdén (ENGI) jegyzik, továbbá 

a fő pénzügyi indexekben (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) és extra 

pénzügyi indexekben (DJSI World, DJSI Europe). Európa, Euronext Vigeo Eiris - Eurózóna 120 / Európa 120 / 

Franciaország 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 600 ESG és Stoxx Global 

1800 ESG). 
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