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Selena Labs nagrodzona Diamentem Forbesa
Innowacyjne centrum R&D koordynuje prace badawcze Grupy Selena na świecie
Selena Labs – centrum badawczo-rozwojowe Grupy Selena, jednego z czołowych producentów
i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciela marki TYTAN – została nagrodzona tytułem Diament
Forbesa 2020. Selena Labs kontynuuje strategię rozwoju innowacyjnych produktów i wdrażania
unikatowych

rozwiązań

w

Wałbrzyskiej

Specjalnej

Strefie

Ekonomicznej

„INVEST-PARK"

w Dzierżoniowie. Inwestycja o wartości niemal 8 mln zł i powierzchni użytkowej ponad 4000 m2 znacząco
zwiększa możliwości firmy w zakresie opracowywania i wdrażania na światowe rynki rozwiązań chemii
budowlanej o unikatowych parametrach.
„Diamenty Forbesa” to doroczny ranking przedsiębiorstw, które
w ostatnich trzech latach najskuteczniej zwiększyły swoją
wartość. Wyniki rankingu „Diamenty Forbesa 2020” zostały
opracowane w redakcji na podstawie szwajcarskiej metody
wyceny wartości firmy. Wśród kluczowych kryteriów znalazły się
m.in. wyniki finansowe za lata, 2014 - 2018 wartość majątku,
historia płatnicza, wiarygodność płatnicza czy brak negatywnych
zdarzeń prawnych.
„Siłą Seleny są ciągłe poszukiwania nowych, wysokiej jakości
rozwiązań zmieniających podejście do budownictwa w oparciu o kreatywność naszych pracowników. Dzisiaj mamy
do czynienia z zupełnie inną sytuacją na rynku niż kilkanaście lat temu. Zauważamy znaczny wzrost poziomu wiedzy
i umiejętności pracowników budowlanych oraz większą świadomość stosowanych technologii aplikacyjnych. Dlatego tak
istotne jest uważne obserwowanie otoczenia, w którym działamy oraz bezpośrednia współpraca z budowniczymi, światem
nauki m.in. Politechniką Wrocławską, jak również dostawcami, którzy tworzą nowe surowce. Wychodzimy z założenia, że
R&D powinno łączyć trzy aspekty działalności: śledzenie najnowszych rozwiązań naukowych, współpraca
i obserwacja potrzeb użytkownika – co jest kluczowe dla sformułowania właściwego produktu – oraz zdolność
analizy i zarządzania wiedzą, aby ją właściwie wykorzystać w ramach jednego produktu. Naszym zadaniem jest
tworzenie innowacji, przez którą rozumiemy dodatkową wartość, jaką otrzymuje użytkownik stosujący nasze produkty
na budowie np. bezpieczeństwo i szybkość realizacji zadania przy zachowaniu najwyższej jakości. Dzięki szybszej drodze
otrzymywania nowoczesnych rozwiązań produktowych odpowiadamy na aktualne potrzeby i skutecznie konkurujemy
na arenie międzynarodowej” – mówi Wojciech Komala, prezes Selena Labs.
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Selena Labs koordynuje działania działów R&D z Polski, Włoch,
Hiszpanii, Turcji oraz Chin. Dzięki temu globalnie zintegrowany
zespół ściśle ze sobą współpracuje, wymienia doświadczenia
i znajduje rozwiązania dla profesjonalnych użytkowników w ponad
70. krajach na świecie. Spółka otrzymała dofinansowanie na
wyposażenie laboratorium w wysokości około 800 tys. zł w ramach
Programu

Operacyjnego

Innowacyjna

Gospodarka

–

Poddziałanie 4.5.2. Ministerstwa Gospodarki.
Selena Labs uczestniczy również w projektach w ramach programu Horyzont 2020 i jest pierwszą polską firmą będącą
liderem projektu prowadzonego w ramach międzynarodowego konsorcjum. Centrum otrzymało grant na opracowanie
i wdrożenie systemu pian oraz pianoklejów poliuretanowych o wysokich właściwościach izolacyjnych – w ramach projektu
EENSULATE. Jest to część największego w historii Unii Europejskiej programu finansowania badań naukowych
i innowacji – Horyzont 2020 – jego budżet to blisko 80 mld euro. Oprócz projektu EENSULATE, Selena Labs
uczestniczy w ramach programu Horyzont 2020 także w projekcie BioMotive, który ma na celu przygotowanie gruntu pod
produkcję oraz sprzedaż komponentów opartych na surowcach bioodtwarzalnych, pochodzących z roślin.
Grupa Selena działa na rynku od 27 lat, posiada ponad 30 spółek w 16 krajach i 17 zakładów produkcyjnych. Na jej sukces
pracuje prawie 1800 osób, w tym ponad 1100 zatrudnionych w Polsce. Jest jedyną polską marką z branży chemii
budowlanej, która sprzedaje produkty w 70 krajach, na czterech kontynentach. W zależności od grupy produktowej, udział
Seleny w rynku waha się od kilkunastu do niemal czterdziestu procent. Selena to obecnie jeden z czterech największych
producentów piany poliuretanowej dla budownictwa na świecie.

Więcej informacji na stronie: selena.com
Informacje dodatkowe:
Selena jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej oraz jednym z czterech największych producentów pian
montażowych dla budownictwa na świecie. Grupa w swojej ofercie posiada piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń,
zamocowania oraz produkty komplementarne. W skład Grupy wchodzi 30 spółek w 16 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane
są w Polsce, Brazylii, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii i Kazachstanie. Międzynarodowe doświadczenia zdobywane
na wielu różnych rynkach pozwalają Grupie Selena szybko się rozwijać – jest to firma innowacyjna, kreująca nowe rozwiązania, dostosowane
do rosnących potrzeb użytkowników.
Grupa Selena była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach. Spółka została wyróżniona m.in.:
•
Tytułem „Diament Forbesa 2020”
•
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „Trwały Sukces”
•
tytułem Teraz Polska w kategorii „Inwestycja Zagraniczna”
•
„Jedynką Gazety Wyborczej” dla „Firm 30-lecia wg Gazety Wyborczej” za znaczący wpływ na rozwój regionu
•
tytułem Orła Tygodnika Wprost – nagrodę dla firm, które osiągnęły najwyższy średni zysk netto w ciągu ostatnich 3 lat, a także największy
średni procentowy wzrost zysku netto.
Założyciel Grupy Krzysztof Domarecki otrzymał m.in.
•
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości w uznaniu za zasługi dla polskiej gospodarki
•
Wektora 2017 przyznawanego przez Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej
•
wyróżnienie „Osobowość Dolnego Śląska” w konkursie „Gwiazdy Biznesu” w ramach Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego
Grupa jest także nagradzana za innowacyjność produktów m.in.
•
w 2018 roku po raz 7. uhonorowana została tytułem: „Budowlana Firma Roku”
•
otrzymała złote godło Konsumencki Lider Jakości 2018 dla marki Tytan Professional w kategorii „Silikony i piany”
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Najwyższa jakość produktów Grupy Selena oraz ich nowoczesność cieszą się uznaniem partnerów i klientów w 70 krajach. Portfolio marek Grupy
otwierają takie topowe brandy, jak: Tytan, Quilosa, Artelit, COOL-R. Od kwietnia 2008 akcje spółki holdingowej Grupy – Selena FM SA – notowane
są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

