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"Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości" dla Prezesa OKNOPLAST za zasługi dla polskiej gospodarki

8 maja 2019 r. w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie „Medalu 100-lecia Odzyskania Niepodległości”
Prezesowi Grupy OKNOPLAST Mikołajowi Plackowi. Przyznane przez Premiera Mateusza Morawieckiego
odznaczenie zostało przekazane przez minister Jadwigę Emilewicz, w uznaniu za zasługi dla rozwoju polskiej
gospodarki.

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości to nadawana przez Premiera odznaka okolicznościowa, która 8 maja 2018
roku została ustanowiona uchwałą Rady Ministrów dla uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz na
pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego. W związku z obchodami Premier Mateusz Morawiecki przyznał
okolicznościowe medale dla osób, które przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki. Wśród uhonorowanych
znalazł się Prezes Zarządu OKNOPLAST Mikołaj Placek, którego firma od 25 lat odgrywa istotną rolę na rynku
biznesowym.
– Czuję się ogromnie zaszczycony otrzymaniem tak prestiżowego wyróżnienia. To dla mnie szczególna nagroda,
również z powodu tegorocznych obchodów 25-lecia firmy OKNOPLAST – powiedział Mikołaj Placek, Prezes Zarządu
Grupy OKNOPLAST. – Medal jest dla nas idealnym potwierdzeniem wszystkich dotychczasowych sukcesów
biznesowych. Cieszę się, że możemy przyczyniać się do rozwoju rodzimej gospodarki i godnie reprezentować Polskę
także na innych rynkach areny międzynarodowej.
Uroczystość przekazania medalu odbyła się w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Wkład Grupy OKNOPLAST w polską gospodarkę
Grupa OKNOPLAST od lat prężnie się rozwija, przyczyniając się do wzrostu polskiej gospodarki. Firma należąca do
ścisłej europejskiej czołówki producentów okien i drzwi z PVC w bieżącym roku obchodzi swoje 25-lecie. Prowadząc
działalność na 13 rynkach, eksportuje do innych państw już 75% swoich produktów. OKNOPLAST aktualnie zatrudnia
ponad 1850 osób i dzięki swoim inwestycjom z roku na rok staje się coraz mocniejszym graczem na rynku światowym.
Przyznany medal to nie pierwsze tak prestiżowe wyróżnienie marki w ostatnim czasie. W minionym roku, w siedzibie
ambasady RP w Paryżu podczas uroczystej Gali Polskich Eksporterów do Francji w 2017 roku to właśnie Grupa
OKNOPLAST jako jedyna firma z branży stolarki otworowej znalazła się wśród utytułowanych przedsiębiorstw.
Inicjatywa została objęta patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Minister Przedsiębiorczości i Technologii. W
2018 roku firma znalazła się także w prestiżowym rankingu „1000 firm inspirujących Europę” przygotowanym przez
londyńską Giełdy Papierów Wartościowych.
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