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Grupa Selena nagrodzona Kryształem Polskiej Gospodarki
Grupa Selena, globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej, została nagrodzona Kryształem
Polskiej Gospodarki. Kapituła konkursu przyznała Selenie nagrodę w kategorii „Odpowiedzialny
biznes”, doceniając m.in. jej działania na rzecz zrównoważonego budownictwa i ograniczenia zmian
klimatycznych.
Konkurs „Kryształy Polskiej Gospodarki” docenia działania przedsiębiorstw z polskim kapitałem oraz osób
publicznych zaangażowanych w promocję i rozwój krajowej gospodarki. Podczas uroczystej gali nagrodzono
laureatów w pięciu kategoriach: lokalny przedsiębiorca, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw,
odpowiedzialny biznes, osobowość roku oraz eksporter. Nagroda dla przedsiębiorstwa szczególnie
zaangażowanego w działania w duchu odpowiedzialnego biznesu trafiła do Grupy Selena.
– Dekarbonizacja budownictwa i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju to fundamentalne elementy
strategii Grupy Selena. Opracowując nasze produkty i usługi, od początku dbaliśmy o ich energooszczędność
i komfort użytkownika, które dziś są częścią celów ESG. Bierzemy je pod uwagę, bo wierzymy, że w ten sposób
możemy włączyć się w walkę o lepszą przyszłość naszej planety. To nie tylko trend, ale nasz obowiązek wobec
kolejnych pokoleń. To miłe i bardzo ważne, że nasze starania zyskują uznanie, a podobne cele stawia sobie
coraz szersze grono przedsiębiorców – podkreślał Krzysztof Ościłowicz, dyrektor finansowy Grupy Selena,
podczas gali rozdania nagród.
Kapituła konkursowa podkreśliła w uzasadnieniu nagrody trzy ważne aspekty wyróżniające działalność Seleny.
Pierwszym z nich są bezpieczne warunki życia i pracy w miejscach budowanych z użyciem produktów Seleny.
Drugi to duża koncentracja na środowisku naturalnym – dbanie o rozwój zrównoważonych procesów
produkcyjnych i budowlanych, ich wpływ na środowisko, pracowników oraz mieszkańców. Doceniono także
umożliwianie efektywnego prowadzenia prac budowlanych, poprzez wytwarzanie wysokiej jakości produktów
umożliwiających przyspieszenie procesów konstrukcyjnych.
Konkurs odbył się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Aktywów
Państwowych. Członkami kapituły konkursowej Kryształów Polskiej Gospodarki byli: Jacek Sasin, wiceprezes
Rady Ministrów RP i minister aktywów państwowych, Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, Adam
Abramowicz, rzecznik MŚP, Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, prof. Zbigniew Krysiak,
przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana oraz Grzegorz Tomaszewski i Piotr Hofman
z Forum Polskiej Gospodarki.
Grupa SELENA od początku działalności stawia na rozwój i opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla
budownictwa, które są łatwe w użyciu, przyspieszają prace wykonawców i pozwalają pracować zgodnie z ideą
zrównoważonego rozwoju. W 2022 r. wdrożyła nową linię do produkcji biopolimerów, co stanowi ważny krok
w kierunku tworzenia produktów ekologicznych i zrównoważonych środowiskowo. Wprowadzanie nowatorskich
rozwiązań w budownictwie i sektorze chemii budowalnej stanowi jeden z priorytetów strategii biznesowej Grupy.
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Grupa Selena jest też jednym z fundatorów Fundacji Inteligentny Start, która wspiera rozwój zawodowy młodych
Polaków i wzmacnia potencjał polskich przedsiębiorstw.

Kontakt dla mediów:
Bartosz Solarewicz
bartosz.solarewicz@selena.com
Patryk Wojcieszek
pwojcieszek@komunikacjaplus.pl
502 595 594
Więcej informacji na stronie: selena.com oraz w biurze prasowym: grupaselena.prowly.com.
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 wchodzą 34 spółki w 19 krajach. Zakłady produkcyjne
Seleny zlokalizowane są w Polsce, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji, Kazachstanie, Hiszpanii i we Włoszech.
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. W lutym 2021 r. Grupa Selena dołączyła
do prestiżowego Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.
Grupa Selena od 30 lat angażuje się w tworzenie produktów ekologicznych, łatwych w użyciu i szybkich w montażu. Wśród rozwiązań
na rzecz zrównoważonego rozwoju w budownictwie znajdują się m.in.: rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną
budynków (COOL-R®, ProEnergy, Tytan 65), pianoklej do murowania i klej do styropianu z linii FOAD, zapewniający eliminację
mostków termicznych, piany PU nowej generacji Tytan O2 i Energy 2020, nie emitujące oparów MDI, akryle wykorzystujące „zielone”
surowce, o najwyższych europejskich certyfikatach EC-1 i Blue Angel, systemy dachów zielonych z wykorzystaniem hydroizolacji
Tack-R® czy system izolacji okien i drzwi Tytan WINS.
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
• Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii „Trwały Sukces”
• Tytułem Teraz Polska w kategorii „Inwestycja Zagraniczna”
Założyciel Grupy Krzysztof Domarecki otrzymał m.in.:
• Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości w uznaniu za zasługi dla polskiej gospodarki
• Wektora 2017 przyznawanego przez Pracodawców Rzeczpospolitej
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 r. akcje spółki
holdingowej Grupy – Selena FM SA – notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

