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Gedeon Richter został firmą roku
przedsiębiorstw Europy Środkowej.
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W dniu 8 września podczas uroczystej Gali na XX Forum Ekonomicznym w Krynicy, Gedeon
Richter otrzymał prestiżową, przyznawaną po raz pierwszy, nagrodę „CE TOP 500 Index of
Success 2010” dla najlepszej firmy środkowoeuropejskiej. Z rąk wicepremiera Waldemara
Pawlaka, w imieniu firmy Gedeon Richter, symboliczną statuetkę odebrał jej wiceprezes
Laszlo Kovacs.
„Jestem niezwykle dumny z otrzymanego wyróżnienia. Potwierdza ono, iż przyjęta przez nas
strategia i precyzyjnie dobrane narzędzia jej realizacji zostały zauważone i docenione nie
tylko przez naszych inwestorów, ale również niezależnych ekspertów.” - powiedział Laszlo
Kovacs.
Ranking CE TOP 500 największych przedsiębiorstw Europy Środkowej przygotowuje od
czterech lat firma doradcza Deloitte oraz dziennik Rzeczpospolita . Raport ocenia 500
wiodących firm w regionie oraz analizuje trendy w podziale na kraje i sektory. Podczas
tegorocznej edycji, po raz pierwszy została przyznana nagroda dla najlepszej firmy
środkowoeuropejskiej.
Laureat został wybrany na podstawie kryteriów finansowych (waga70%) i niefinansowych
(waga 30%). Kryteria niefinansowe to działalność w co najmniej dwóch krajach Europy
Środkowej, inicjatywy rynkowe, takie jak fuzje i przejęcia, oferty publiczne lub kontynuacja
programów inwestycyjnych, oraz aktywność na polu CSR (Społecznej Odpowiedzialności
Biznesu).
Oceny dokonała niezależna Kapituła w składzie: Jan Krzysztof Bielecki,
Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Henryka Bochniarz,
Prezydent Polskiej Konferederacji Pracodawców Prywatnych, Jaroslav Hascak, partner w
Penta Investments, Jerzy Hausner, były Wicepremier i Minister Gospodarki, Paweł Lisicki,
Redaktor Naczelny dziennika Rzeczpospolita oraz Michael Barrington, CEO, Deloitte Central
Europe.
W pierwszym etapie spośród 500 najlepszych przedsiębiorstw, 50 banków i 50 towarzystw
ubezpieczeniowych, wg ubiegłorocznego rankingu, wybrano 62 najprężniej działające
podmioty. Następnie Kapituła wyłoniła najprężniejszą 20 -tkę, w której znalazło się między
innymi 10 przedsiębiorstw z Polski, 3 z Czech, 2 z Węgier. Każdy z członków Kapituły
dysponował 2 głosami. Najlepszą firmą regionu okazał się Gedeon Richter.

