1/6

Informacja prasowa

Inwestorzy bez granic uhonorowani podczas
Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Katowice, 11 maja 2017 r. – 3M, Amazon, Nokia Networks, Procter & Gamble, Veolia, Grupa Nowy
Styl, Maspex, Synthos, Ursus i Work Service zostali laureatami wyróżnień „Inwestor bez granic”.
Prestiżowe tytuły trafiły do firm, których inwestycje są impulsem rozwojowym dla polskiej
gospodarki. Nagrody wręczono 10 maja br., w trakcie gali wieńczącej pierwszy dzień
IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC).
– Inwestycje to nie tylko motor wzrostu, to także prawdziwy budulec gospodarki i synonim jej rozwoju.
Plebiscyt „Inwestor bez granic” jest dla nas okazją do wyróżnienia najlepszych praktyk inwestycyjnych,
jakie możemy zaobserwować na polskim i światowych rynkach. Kandydatów nominowali
przedstawiciele

środowiska

biznesu,

instytucji

samorządu

gospodarczego,

agencji

i instytucji rządowych zaangażowanych w pozyskiwanie inwestorów oraz wspierających polską
ekspansję gospodarczą za granicą – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator projektu.

Laureatami wyróżnień „Inwestor bez granic” zostali inwestorzy zagraniczni w Polsce i polskie firmy
inwestujące za granicą. Pod uwagę wzięte zostały m.in. skala inwestycji, ich wpływ na potencjał polskiej
gospodarki, innowacyjny charakter (transfer technologii i know-how), znaczenie inwestycji dla
polskiego rynku pracy i dla budowania marki Polski w świecie.

Pięciu zwycięzców wytypowano z grona inwestorów zagranicznych w Polsce, prowadzących działalność
o zauważalnej skali, dającą rozwojowy impuls dla całej polskiej gospodarki, wnoszących nową wartość,
budujących sieć kooperacji. Pozostałe wyróżnienia trafiły do rodzimych przedsiębiorstw realizujących
odważne, skuteczne strategie ekspansji zagranicznej. Oceniono ich wpływ na potencjał polskiego
eksportu, wskazano tych, którzy z powodzeniem inwestują na obcych, niekiedy odległych rynkach i tym
samym otwierają drzwi przed innymi firmami z naszego kraju.

2/6

Informacja prasowa

Wyróżnieniami „Inwestor bez granic” uhonorowano:

3M
Wyróżnienie za rozmach, konsekwencję i zaangażowanie w innowacje. 3M, amerykański producent
zaawansowanych technologicznie wyrobów z tworzyw sztucznych, obecny jest w Polsce już 25 lat. Ta
globalna firma konsekwentnie inwestuje także w badania i rozwój, nowoczesne usługi i logistykę. 3M
posiada w Polsce trzy własne zakłady produkcyjne, centrum naukowo-badawcze oraz Centrum
Innowacji. Do chwili obecnej firma zainwestowała w Polsce ponad 1,9 mld złotych i zatrudnia ponad
3000 osób. W 2015 roku we Wrocławiu uruchomiono centrum usług wspólnych 3M na Europę, Bliski
Wschód i Afrykę. Partnerami 3M w Polsce są instytuty naukowo-badawcze oraz stowarzyszenia
branżowe i naukowe.

Amazon
Wyróżnienie za silny impuls zmieniający oblicze polskiej logistyki. Potentat w branży e-commerce
o amerykańskim rodowodzie jest obecny w Polsce od trzech lat i zainwestował w naszym kraju
dotychczas 3 mld dolarów. Dzięki skali inwestycji towary z polskich centrów trafiają do odbiorców na
całym świecie. Ponadto, Amazon wprowadza do Polski nowe technologie zmieniające oblicze logistyki
i rynku e-commerce. W gdańskim ośrodku badawczo-rozwojowym powstaje zaawansowane
oprogramowanie z pogranicza sztucznej inteligencji, a warszawskie centrum usług Amazona oferuje
dostęp do narzędzi i infrastruktury IT firmom i instytucjom.

Nokia Networks
Wyróżnienie za inwestycyjną aktywność w dziedzinie nowych technologii. Zatrudniając w Polsce ponad
4600 pracowników, Nokia jest największym inwestorem w branży ICT w kraju. Polscy inżynierowie
zatrudnieni

przez

inwestora

pracują

przede

wszystkim

nad

nowymi

technologiami

teleinformatycznymi. Dzięki inwestycjom w Polsce, Nokia dostarcza zaawansowane technologie
operatorom telekomunikacyjnym, przedsiębiorstwom i jednostkom sektora publicznego – chodzi m.in.
o sieci bezpieczeństwa publicznego, dostęp szerokopasmowy czy też systemy komunikacji kolejowej.
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Nokia współpracuje blisko z dziewięcioma wyższymi uczelniami w Polsce, realizując wspólne projekty
dydaktyczne i badawcze.

Procter & Gamble
Wyróżnienia za stabilność i nowe wartości wnoszone do polskiej gospodarki. Procter & Gamble,
potentat branży FMCG, to jeden z najważniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce, gdzie
zainwestował prawie 3,5 miliarda zł i utworzył ponad 3400 miejsc pracy. Produkty wytworzone
w trzech polskich fabrykach P&G trafiają na rynki ponad stu krajów. Firma ulokowała w Polsce Globalne
Centrum Usług Biznesowych, które specjalizuje się w tworzeniu narzędzi wspomagających planowanie
łańcucha dostaw oraz w rozwoju analityki biznesowej. Europejskie Centrum Planowania i Logistyki to
najnowsza inwestycja P&G w Polsce. Centrum koordynuje ponad 2900 dostawców i 100 fabryk,
pośrednio zapewniając dostawy produktów P&G do klientów w ponad 45 krajach.

Grupa Veolia
Wyróżnienie za wkład w unowocześnienie i zrównoważony rozwój polskich miast. Obecna w Polsce od
20 lat Grupa Veolia prowadzi działalność w 75 miastach, a w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Jej
inwestycje – skupione na konsekwentnej rozbudowie i unowocześnianiu infrastruktury – służą
zaspokajaniu zmieniających się potrzeb w zakresie zarządzania energią, w gospodarce wodnościekowej i w zagospodarowaniu odpadów. Inwestując, Veolia wdraża rozwiązania technologiczne
stosowane przez Grupę na całym świecie. Nowe modele biznesowe leżące u podstaw tych inwestycji
odpowiadają najnowszym trendom – m.in. założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i umożliwiają
zrównoważony rozwój polskich miast.

Grupa Nowy Styl
Wyróżnienie za śmiałe i przemyślane akwizycje w Europie. Grupa Nowy Styl jest czołowym europejskim
wytwórcą wyposażenia meblowego biur oraz miejsc użyteczności publicznej. W roku 2015 grupa stała
się trzecim producentem mebli biurowych w Europie. Ważnym elementem modelu biznesowego grupy
jest konsekwentnie realizowana ekspansja zagraniczna. W ciągu 25 lat obecności na rynku Grupa Nowy
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Styl zdobyła klientów w ponad 100 krajach i jest pierwszą polską firmą meblarską, która przejęła
konkurentów na rynkach zachodnich, m.in. w Niemczech i Szwajcarii.

Synthos
Wyróżnienie za ważną i odważną akwizycję w europejskiej chemii. Grupa Synthos, jeden z największych
producentów surowców chemicznych w Polsce, jest pierwszym w Europie wytwórcą kauczuków
emulsyjnych i właścicielem firmy Kaucuk z zakładem w czeskich Kralupach. Dokonana w ubiegłym roku
akwizycja otworzyła przed Synthosem drzwi do ekspansji na rynki Europy Zachodniej – chodzi o nabycie
firmy INEOS Styrenics – aktywnej głównie na rynku francuskim i holenderskim, posiadającej zakłady
produkcyjne i centrum technologiczne z laboratoriami oraz zakłady pilotażowe.

Maspex
Wyróżnienie za globalny rozmach międzynarodowej ekspansji. Największa polska grupa z branży
spożywczej w poszczególnych segmentach produkcji pełni rolę lidera w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej, a także w Rumunii i Bułgarii. Swoją strategię opiera na akwizycjach, konsekwentnej
budowie marek i zajmowaniu nisz na kolejnych rynkach. W ciągu ćwierćwiecza obecności na rynku
Maspex przeprowadził 10 zagranicznych akwizycji, przejmując lokalnych producentów i rozbudowując
ofertę. Obecnie spółka współpracuje z odbiorcami w krajach europejskich, w USA i Kanadzie, a także
na Bliskim i Dalekim Wschodach. Produkty Maspeksu trafiają do 50 krajów na całym świecie.

Ursus
Wyróżnienie za wytyczanie nowych szlaków dla polskiego eksportu. Firma zajmująca się produkcją
ciągników oraz maszyn rolniczych prowadzi skuteczną strategię zagranicznej obecności na niełatwych
dla europejskich eksporterów rynkach Afryki. Polska firma oferuje afrykańskim partnerom produkt
konkurencyjny i dopasowany do potrzeb tamtejszego rynku, a także – co ważne – kształtuje relacje
biznesowe pod kątem perspektywicznej współpracy i obecności na tamtejszych rynkach. Ursus zawarł
w Afryce kontrakty na kwotę około 140 mln dolarów. Spółka należy obecnie do czołówki polskich
eksporterów na tym kontynencie.
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Work Service
Wyróżnienie za odwagę ekspansji na regionalnym rynku pracy. Grupa kapitałowa Work Service to
największa firma branży usług personalnych w Polsce. Prowadzi działalność w 16 krajach Europy.
Specjalizuje się w doradztwie personalnym, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Spółka
przeprowadziła szereg udanych akwizycji za granicą, a w Europie Środkowo-Wschodniej postawiła na
zrównoważony rozwój organiczny. Z niemal 15-procentowym udziałem wartościowym w rynku, Grupa
umocniła się na pozycji lidera sektora w regionie.

Nominowane inwestycje w plebiscycie „Inwestor bez granic” oceniali także internauci – czytelnicy
serwisów internetowych Grupy PTWP. To ich głosy zdecydowały o przyznaniu dwóch specjalnych
nagród. Wyróżnieniami czytelników uhonorowano Grupę Veolia oraz firmę Ursus.

Wyróżnienia „Inwestor Bez Granic” zostały wręczone 10 maja br. podczas Europejskiego Kongresu
Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC – 10-12 maja 2016 r.).
W największej imprezie biznesowej Europy Centralnej bierze udział ponad 8,5 tys. gości z kraju
i z zagranicy. Na sesjach tematycznych, którym towarzyszą liczne spotkania, debaty i imprezy, spotykają
się najważniejsze postacie europejskiej sceny politycznej, naukowej i biznesowej.

***
Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat,
spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 8 tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100
sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, a także komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów
państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie
gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są
rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.
Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji
o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.
Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.
Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym – www.eecpoland.eu
Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

6/6

Informacja prasowa

Zapraszamy również:
Facebook: facebook.com/EECKatowice
Twitter: twitter.com/EECKatowice
Biuro prasowe: http://media.eecpoland.eu/

Dodatkowe informacje dla mediów:
Marta Dobrzańska, Biuro Prasowe EEC/Imago PR
M. 609 808 120, E. m.dobrzanska@imagopr.pl

