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Nominacja do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Pharma News

G

rupa Adamed znalazła się w gronie trzech firm nomi- – inwestowanie w działalność innowacyjną, upowszechnianowanych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP nie dostępu do nowoczesnych terapii i rozwój współpracy na
w kategorii „Trwały Sukces”. Ta wyjątkowa kategoria została linii biznes-nauka, zostały docenione – powiedział Maciej
utworzona z okazji obchodów 25-lecia transformacji ustrojo- Adamkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Adamed.
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP uznawana jest za jedwych i wyróżnia polskie firmy, które są przykładem trwałego
no z najważniejszych wyróżnień dla przedsiębiorstw, instytutów
wzrostu i zrównoważonego rozwoju.
Podczas gali wręczenia Nagród Gospodarczych Prezydenta naukowo-badawczych oraz wynalazców w Polsce. Znalezienie
RP, Bronisław Komorowski odniósł się do trwających obecnie się w gronie nominowanych jest wielką nobilitacją dla firmy,
obchodów 25-lecia przemian ustrojowych w Polsce mówiąc a także docenieniem jej dotychczasowej pracy oraz potencjaże „sukces gospodarczy jest efektem pracy tych, którzy podej- łu. Przedsiębiorstwa wyróżnione przez Prezydenta RP osiągają
mowali decyzje o wielkiej reformie, ale przede wszystkim tych, najlepsze wyniki gospodarcze nie tylko na rynku polskim, ale
którzy zagospodarowywali wolność”. Z tej okazji, w ramach na całym świecie, potwierdzając tym samym silną pozycję i potegorocznego konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP tencjał polskiej gospodarki.
utworzono dodatkową kategorię „Trwały Sukces”, której celem
było uhonorowanie firm będących od kilkudziesięciu lat przykładem trwałego wzrostu i zrównoważonego rozwoju. W tej
kategorii, w gronie nominowanych znalazły się tylko trzy firmy,
a wśród nich – Grupa Adamed.
– Nominacja do Nagrody Prezydenta RP jest dla nas wyjątkowym wyróżnieniem, ponieważ pokazuje, że Grupa Adamed
rozwija się we właściwym kierunku. Już przeszło 27 lat, od momentu rozpoczęcia naszej działalności, dokładamy wszelkich
starań, aby realizować towarzyszącą nam misję, czyli odpowiadać na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny. Cieszy więc
fakt, że wszystkie działania, które podejmujemy w tym kierunku

