Warszawa, 14 kwietnia 2017 r.

OŚWIADCZENIE

Przewozy Regionalne spółka z o.o., właściciel marki konsumenckiej POLREGIO, informuje, że zgodnie
z decyzjami swoich organów korporacyjnych, czyli Zarządu, Rady Nadzorczej i Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników, działającymi na postawie Umowy Spółki, 10 listopada 2016 roku Spółka
wprowadziła nowy system identyfikacji wizualnej, którego jednym z elementów jest nowe logo.
Logotyp dostępny na oficjalnej stronie Spółki jest jedynym oficjalnym logotypem zgodnym
z aktualnie obowiązującym system identyfikacji wizualnej Spółki. Znajduje się on m.in. pod adresami:
https://polregio.pl/media/3051/logo_polregio_poziom.jpg,
https://polregio.pl/media/3050/logo_polregio_pion.jpg.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, spółka Przewozy Regionalne wdraża nową markę
stopniowo. Spółka oświadcza też, że mimo wprowadzenia nowej marki POLREGIO przy jednoczesnym
zachowaniu dotychczasowej nazwy firmy (Przewozy Regionalne sp. z o.o.) stare logo spółki przestało
obowiązywać wraz z wejściem w życie nowego systemu identyfikacji wizualnej, tj. 10 listopada 2016
r. Poniższy logotyp NIE jest aktualnie obowiązującym logotypem spółki Przewozy Regionalne.

***

***
Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, powstały w 2001 r. Są największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce.
Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1800 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu
roku z usług POLREGIO korzysta prawie 80 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1800 stacjach. Udział firmy w rynku
kolejowych przewozów pasażerskich wynosi 27%. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden
udział). 31 grudnia 2016 r. Przewozy Regionalne, po raz pierwszy w swojej 15-letniej, odnotowały dodatni wynik finansowy na wszystkich
poziomach, osiągając zysk wynoszący ponad 51,2 mln zł. Już w 2017 roku na tory wyjadą nowe i w pełni zmodernizowane pociągi.
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