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ONZE MISSIE, VISIE EN WAARDEN

ONZE MISSIE
UGI’s missie is om het meest vooraanstaande energiedistributiebedrijf in onze internationale doelmarkten te
zijn door onze klanten een superieur assortiment van energieproducten en diensten aan te bieden.

ONZE VISIE
Wij bij UGI geloven dat veilige, betrouwbare en efficiënte energie noodzakelijk is voor onze klanten en
gemeenschappen. Wij streven ernaar aan deze fundamentele behoefte te voldoen door hoogwaardige
veiligheid, activiteiten, producten en diensten te leveren en daarbij een positieve impact te hebben op het
leven van onze medewerkers, klanten en de gemeenschappen die wij dienen. Wij doen dit door onze
waarden in praktijk te brengen, zoals hieronder beschreven.
.

ONZE WAARDEN
Veiligheid – Veiligheid is onze manier van leven. Wij nemen er de tijd voor om veilig te zijn,
elkaar te beschermen en veiligheid een prioriteit te maken bij onze interacties met onze
collega's, klanten en gemeenschappen;
Integriteit – Wij handelen juist en zijn eerlijk. Wij zijn ethisch en betrouwbaar in al onze
relaties.
Respect – Wij verwelkomen de diversiteit en uniekheid van personen en culturen en de
gevarieerde gezichtspunten die zij meebrengen. Wij zien in dat ons succes
afhangt van de inzet en het vermogen van onze medewerkers om meerwaarde voor
iedereen te creëren.
Verantwoordelijkheid – Wij streven naar duurzame zakelijke praktijken en
milieubewuste groei van ons bedrijf. Aardgas en lpg zijn schoonbrandende, efficiënte,
kosteneffectieve en ruim voorradige energiebronnen. Wij zoeken naar innovatieve en
efficiënte energieoplossingen ten behoeve van onze klanten en onze
gemeenschappen.
Betrouwbaarheid – Wij zijn een betrouwbare dienstverlener met een lange geschiedenis van
actieve betrokkenheid bij de gemeenschap. Wij zien in dat onze klanten op onze producten en
diensten vertrouwen. Op onze beurt ondersteunen wij de gemeenschappen die wij dienen door
onze investering in kritieke infrastructuur en de inzet van ons team voor filantropische
activiteiten.
Uitmuntendheid – Wij streven ernaar om uitstekende prestaties te leveren door
gedisciplineerde groei, uitvoering en voortdurende verbetering. Ons doel is om de
beste waarde te verschaffen voor beleggers als een goed renderende belegging,
voor klanten als een voortreffelijke dienstverlener, voor medewerkers als een
uitstekende werkgever, en voor gemeenschappen als een gewaardeerde buur.

