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Grupa Selena – „Inwestor bez granic”
Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz
właściciel marki TYTAN – została uhonorowana prestiżowym tytułem „Inwestor bez granic".
Wyróżnienie wręczono podczas gali towarzyszącej XII Europejskiemu Kongresowi
Gospodarczemu w Katowicach (European Economic Congress – EEC).

„Inwestor bez granic” to honorowy tytuł przyznawany wyróżniającym się
przedsiębiorstwom zagranicznym działającym w Polsce i polskim firmom
skutecznie działającym za granicą. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia
jest propagowanie wzorowych – partnerskich, przejrzystych, opartych na
zaufaniu i odpowiedzialności – relacji między inwestorem, rynkiem
i administracją.
– Ogłaszając konkurs „Inwestor bez granic” myśleliśmy o propagowaniu
przykładów najlepszych relacji między inwestorami a ich gospodarczym
otoczeniem: rynkiem kapitałowym, rynkiem pracy, administracją państwową i środowiskiem naturalnym – mówił podczas gali
Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP oraz inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. – Wskazując laureatów
posługujemy się obiektywnymi kryteriami. Bierzemy więc pod uwagę między innymi skalę poczynionych inwestycji, ich wpływ
na rozwój potencjału oraz innowacyjność polskiej gospodarki i znaczenie dla rynku pracy – dodał.
Grupa Selena otrzymała wyróżnienie za stworzenie polskiej grupy skutecznie konkurującej na rynkach chemii budowlanej
z globalnymi koncernami.
– Złota epoka globalizacji dobiegła końca - nie tylko za sprawą
wirusa, ale mnóstwa wydarzeń w ciągu ostatnich pięciu lat.
Selena jest dzieckiem globalizacji. Przez minione 20 lat
mieliśmy wspaniały festiwal rozwoju w Europie, obu
Amerykach czy Azji. Teraz musimy się nauczyć całkiem nowej
rzeczywistości. Okazuje się, że wiele rozwiązań, które
wypracowaliśmy w ostatnich 20 latach teraz dobrze się
sprawdza. Musimy się nauczyć nowych reguł globalizacji, które
będą znacznie trudniejsze. Zachęcam do większej współpracy
z rządem, bez względu na to, jak będą się zmieniać ekipy. Wszędzie na świecie biznes pracuje z rządem. W nowej epoce
globalizacji to będzie nam potrzebne, bo będzie znacznie trudniej – mówił Krzysztof Domarecki, prezes Grupy Selena.
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Grupa Selena to holding spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, prowadzący działalność na całym
świecie i oparty na polskim kapitale. W skład Grupy wchodzi 35 spółek krajowych i zagranicznych, w tym zakłady produkcyjne
zlokalizowane na trzech kontynentach. Selena realizuje zamówienia na rynkach 100 państw. Działalność Grupy obejmuje
wszystkie etapy tworzenia produktów: począwszy od zaawansowanych badań, przez produkcję, dystrybucję, marketing, aż po
sprzedaż na całym świecie. Na każdym etapie kreowania produktów Selena stosuje innowacyjne rozwiązania, które zapewniają
utrzymanie światowych standardów. Obecnie Grupa Selena jest wśród czterech największych producentów piany
poliuretanowej na świecie i skutecznie konkuruje na światowych rynkach chemii budowlanej z globalnymi koncernami
o wieloletniej tradycji. Grupa zatrudnia prawie 2000 osób w 17 krajach.
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Informacje dodatkowe:
Grupa Selena
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 35 spółek w 17 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 „Inwestor bez granic” – wyróżnienie przyznawane przez Europejski Kongres Gospodarczy 2020
•
Godłem Teraz Polska za pianoklej TYTAN 60 SEKUND
•
Tytułem Hidden Champion 2020 w raporcie opracowanym na zlecenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)
•
Tytułem „Diament Forbesa 2020”
•
Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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
Założyciel Grupy Krzysztof Domarecki otrzymał m.in.
•
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości w uznaniu za zasługi dla polskiej gospodarki
•
Wektora 2017 przyznawanego przez Pracodawców Rzeczpospolitej
•
Wyróżnienie „Osobowość Dolnego Śląska” w konkursie „Gwiazdy Biznesu” w ramach Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego
Grupa jest także nagradzana za innowacyjność produktów m.in.
•
W 2018 i w 2020 roku po raz 7. i 8. uhonorowana tytułem: „Budowlana Firma Roku”
•
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 100 krajach. Portfolio marek Grupy
otwierają takie topowe brandy, jak: Tytan Professional, Quilosa, Artelit, COOL-R. Od kwietnia 2008 akcje spółki holdingowej Grupy – Selena FM SA
– notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

