Yingli Green Energy Holding Company Limited

PROFIL PRZEDSIĘBIORSTWA

NASZA MISJA:
ZIELONA ENERGIA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH

Yingli Green Energy Holding Company Limited (NYSE: YGE) jest czołowym przedsiębiorstwem w branży wykorzystania energii słonecznej i jednym z największych
na świecie pionowo zintegrowanych producentów modułów fotowoltaicznych.
Pod znakiem towarowym „Yingli Solar“ przedsiębiorstwo opracowuje, produkuje
i sprzedaje moduły fotowoltaiczne wysokiej jakości na licznych rynkach, w tym
w Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji, we Francji, w Korei Południowej,
Brazylii, Meksyku, Chile, Chinach i w Stanach Zjednoczonych.
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siedziba w chińskim mieście Baoding, 2,5 godz. jazdy na południowy zachód od Pekinu
ponad 10 międzynarodowych lokalizacji ze specjalistami na miejscu
ponad 3,6GW zainstalowanych modułów Yingli Solar na całym świecie. Odpowiada
to mocy trzech elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi lub elektrowni atomowych.
ponad 16 000 pracowników
od 2007 roku notowana na nowojorskiej giełdzie (NYSE: YGE)
Międzynarodowe certyfikaty i wyróżnienia potwierdzające naszą ścisłą
kontrolę jakości oraz wysokie standardy środowiskowe i standardy pracy,
łącznie z certyfikatami Social Accountability 8000 i ISO.
sponsor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA™ 2010 i 2014, jako pierwsze chińskie
przedsiębiorstwo i pierwsze przedsiębiorstwo w branży odnawialnych źródeł energii
oficjalny Partner Premium FC Bayern Monachium i pierwszy partner z zakresu
odnawialnych źródeł energii amerykańskiej kadry narodowej w piłce nożnej
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ROZWÓJ PRODUKCJI
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Nasz pionowo zintegrowany model biznesowy obejmuje wszystkie etapy łańcucha tworzenia wartości w fotowoltaice – od produkcji
polikrzemu po montaż modułów fotowoltaicznych. Obecnie nasze moce produkcyjne
sięgają 1700MW. Dzięki zaplanowanemu
zwiększeniu mocy o 750MW, do końca 2012
roku nasze przedsiębiorstwo osiągnie łączną
moc produkcyjną o wartości 2450MW.
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Yingli Green Energy rośnie wraz ze wzrostem światowego popytu na
przystępną energię słoneczną.

WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

INNOWACYJNOŚĆ

ZAUFANIE

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Innowacje technologiczne mają dla nas,
globalnych liderów w branży, podstawowe znaczenie. Są one kluczem do
uzyskiwania wysokiej jakości i stosunkowo
niskich kosztów naszych produktów. Dzięki
nim możemy realizować nasz długoterminowy cel, by zbliżyć się do zrównania
kosztów produkcji energii w instalacjach
słonecznych i konwencjonalnych. Yingli
Green Energy jako innowacyjny lider o
proekologicznym nastawieniu już dziś ma
swój udział w zmienianiu świata na lepsze.

Nasz sukces wynika z zaufania, jakim
nasi klienci i partnerzy obdarzają nasze
produkty, usługi i zasady etyczne przedsiębiorstwa. W swoich deklaracjach i w
rzeczywistości Yingli Solar stawia na doskonałą jakość produktów, niezawodność i
pierwszorzędną obsługę klienta.

Poczucie odpowiedzialności jest silnie
zakotwiczone w filozofii naszego przedsiębiorstwa. Ochronę człowieka i środowiska staramy się stawiać w centrum
każdej naszej decyzji biznesowej. Dlatego
zanieczyszczenie środowiska na wszystkich
etapach procesu produkcji utrzymujemy
na możliwie najniższym poziomie.

yinglisolar.com
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yingli@yinglisolar.com
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