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Selena Perłą Polskiej Gospodarki
Grupa Selena – holding spółek prowadzących produkcję i dystrybucję chemii budowlanej na całym świecie –
została uhonorowana tytułem Perły w VIII edycji Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki. WyróŜnienie, przyznawane
najbardziej dynamicznym i efektywnie działającym przedsiębiorstwom, potwierdziło wysoką pozycję spółki na
polskim rynku.
Selena otrzymała tytuł DuŜej Perły Polskiej Gospodarki w kategorii obejmującej przedsiębiorstwa osiągające co
najmniej 100 mln zł przychodu rocznie. W tegorocznej edycji Rankingu udział wzięło ponad 1000 firm z całego
kraju. Zestawienie wyróŜnionych przedsiębiorstw przygotowano w oparciu o metodologię oceniającą całe
spektrum działalności. O pozycji w rankingu decyduje nie tylko poziom przychodów, lecz takŜe ich dynamika,
rentowność sprzedaŜy oraz płynność finansowa firmy. Przy uŜyciu narzędzi matematycznych i wskaźników
powszechnie uŜywanych przez firmy audytorskie, eksperci z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN zidentyfikowali
spółki, które najbardziej efektywnie zarządzają kapitałem, majątkiem trwałym i wydajnością pracy. Rankingi tego
typu wskazują najskuteczniejsze sposoby operowania na rynku i promują wzorce warte naśladowania przez inne
firmy. WyróŜnienie w imieniu Grupy Selena odebrał Prezes Zarządu – Krzysztof Domarecki – podczas uroczystej
gali, która odbyła się 19 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie.
„Jest nam niezmiernie miło, Ŝe w Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki po raz kolejny doceniono działalność
Grupy Selena. To dowód, Ŝe realizowana przez Spółkę strategia globalnego rozwoju, skoncentrowana na
osiągnięciu silnej pozycji zarówno w Polsce, jak i na światowych rynkach produktów chemii budowlanej, przynosi
pozytywne efekty. WyróŜnienie to w sposób obiektywny potwierdza jakość i model biznesowy Seleny oraz
motywuje nas do dalszej, konsekwentnej realizacji planów rozwoju Spółki” – powiedział Krzysztof Domarecki.
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Tytułem DuŜej Perły Polskiej Gospodarki Selena uhonorowana została juŜ drugi rok z rzędu, natomiast produkty i
dynamiczny rozwój Grupy doceniane są takŜe na arenie międzynarodowej. Selena dołączyła równieŜ do
przedsiębiorstw oferujących najwyŜszej jakości towary i usługi w Kazachstanie, gdzie produkty Spółki zostały
wyróŜnione Narodowym Znakiem Jakości ‘Godny Zaufania’.
Grupa Selena osiągnęła narastająco po 3 kwartałach 2010 roku najwyŜsze w swojej historii przychody ze
sprzedaŜy w wysokości 652,1 mln zł, co oznacza wzrost o 36% w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego. Zysk netto wyniósł 27,8 mln zł przy rentowności 4,3%, zaś zysk operacyjny ukształtował się na
poziomie 34,5 mln zł. Dobre rezultaty finansowe Seleny osiągnięte zostały pomimo niedoborów na rynkach
surowców i dalszego wzrostu ich cen oraz umocnienia się złotówki.
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