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Selena w czołówce rankingu PwC i Bisnode
100 największych producentów materiałów budowlanych i wykończeniowych
Podczas styczniowej Gali BUILDER AWARDS wręczono prestiżowe wyróżnienia firmom z branży
budownictwa i architektury, a także przyznano tytuły Osobowość Roku 2019. Wśród uhonorowanych
firm znalazła się Selena, która oprócz tytułu Budowlana Firma Roku zdobyła wysoką pozycję w Rankingu
„Build The Future”, przygotowanym przy współpracy z PwC Polska i Bisnode Polska. Jako Osobowość
Branży został wyróżniony prezes zarządu Seleny SA Andrzej Ulfig.
Raport powstał w ramach projektu „Build The Future –
Fundamenty i Rozwój”, którego inicjatorem jest
„Builder”, PwC Polska oraz Bisnode Polska. Twórcy
zestawienia przeanalizowali dane 300 firm, które generują
przychody na poziomie blisko 150 mld złotych rocznie – co
stanowi prawie 7 proc. polskiego PKB. Autorzy raportu uznali,
że w obliczu problemów sektora budowlanego – m.in.
konieczności

zwiększenia

rentowności

przy

twardej

konkurencji cenowej czy też tworzenia przewag konkurencyjnych, firmy z sektora powinny mieć dostęp do
rzetelnych i wiarygodnych danych dotyczących pozycji finansowej liderów. Grupa Selena zajęła wysoką 13.
lokatę spośród 100 wyróżnionych producentów. W raporcie zaprezentowano także dwie pozostałe kategorie:
deweloperów oraz generalnych wykonawców. Tak wysoka pozycja Seleny stanowi potwierdzenie dobrej
kondycji firmy i odzwierciedla uzyskiwane przez Grupę wyniki finansowe. Jak zapowiadają twórcy Raportu – to
pilotażowy projekt, który ma być wstępem do szerokiej i długofalowej inicjatywy, będący jednocześnie źródłem
wiedzy dla całego sektora budowlanego.
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- To już kolejne wyróżnienie dla firmy Selena jako Budowlanej Firmy Roku, które jest dla nas szczególne –
głównie ze względu na uznanie branży oraz zachowanie stałej, wysokiej pozycji Seleny w tak szacownym gronie
nagrodzonych firm. Fakt otrzymania tytułu kolejny rok z rzędu to dla nas potwierdzenie zaufania do firmy oraz
marki Tytan Professional. Świadczy on także o docenieniu konsekwentnych działań, które podejmujemy jako
zespół – by oferować rynkowi zaawansowane
technologicznie, profesjonalne produkty do szybkiego
budowania, zastępujące tradycyjne zastosowania. Z
szeregu przykładów można wymienić tu m.in. nasz
rewolucyjny pianoklej do płyt g-k, którego 1 puszka
odpowiada 40 kilogramom kleju gipsowego. Przewagą
tego produktu jest szybkość stosowania (bez użycia
prądu czy wody) – dzięki czemu fachowiec może skrócić
czas pracy z 6 nawet do 3 godzin. Kolejnym przykładem jest klej montażowy Fix2 GT, powstały na bazie
najnowszej generacji polimerów hybrydowych. Charakteryzuje go szybki chwyt początkowy oraz niezwykle silne
i trwałe połączenie – dzięki czemu wykonawca zyskuje możliwość łatwej i niemal natychmiastowej obróbki.
Produkty do szybkiego budowania przynoszą wymierną korzyść także samym inwestorom – zwłaszcza w
kontekście aktualnego obecnie problemu, jakim jest brak rąk do pracy na budowach, są także bardziej przyjazne
zarówno dla środowiska, jak i samego użytkownika – powiedział Andrzej Ulfig, prezes zarządu Selena SA.
Budowlana Firma Roku – to wyróżnienie, które już od 17 lat wręczane jest tym firmom, które działają w branży
budowlanej i zajmują ugruntowaną pozycję na polskim rynku budowlanym. Doceniane są przy tym za rzetelność
i stabilność prowadzonej działalności oraz za oferowanie wysokiej jakości produktów czy usług. Osobowość
Branży to tytuł przyznawany osobom, które współtworzą sukces firmy, osiągają dobre wyniki oraz przyczyniają
się do jej rozwoju.
Selena SA, spółka z Grupy Selena – jednego z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz
właściciela marki Tytan Professional otrzymała statuetkę Budowlanej Firmy Roku 2019. Jednocześnie prezes
zarządu Seleny SA Andrzej Ulfig został uhonorowany tytułem Osobowość Roku 2019. Jedną z głównych idei
przyświecających organizatorom jest rozpowszechnianie dobrych praktyk i wyłonienie tych przedsiębiorstw,
które wyróżniają się skutecznym zarządzaniem i sukcesami rynkowymi w minionym roku. O przyznaniu
wyróżnień decydują m.in. znakomici profesorowie polskich uczelni technicznych oraz eksperci rynku
budowlanego pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Leonarda Runkiewicza.
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Grupa Selena istnieje na rynku od 27 lat, posiada 33 spółki w 16 krajach i 17 zakładów produkcyjnych. Jest
jedyną polską marką z branży chemii budowlanej, która sprzedaje produkty w niemal 100 krajach, na czterech
kontynentach. W zależności od grupy produktowej, udział Seleny w rynku waha się od kilkunastu do niemal
czterdziestu procent. Jest to obecnie jeden z czterech największych producentów piany poliuretanowej 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”

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.

