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ATM Grupa Perłą Polskiej Gospodarki 2009

ATM Grupa – największy niezależny producent programów telewizyjnych – zdobyła tytuł „Perły Polskiej Gospodarki
2009”. Ranking, już po raz siódmy, zorganizował miesięcznik gospodarczy Polish Market wspólnie z Instytutem Nauk
Ekonomicznych PAN. Producent został wyróżniony w kategorii „Perły Duże”, do której zakwalifikowano łącznie 60
przedsiębiorstw o przychodach powyżej 100 mln zł. Certyfikaty zostały wręczone podczas uroczystej Gali, która
odbyła się 19 listopada 2009 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.
Honorowy patronat nad tegoroczną edycją konkursu objęli Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz
Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.
Ranking „Perły Polskiej Gospodarki” organizowany jest od 2002 roku. Uznawany jest za jeden z najbardziej
obiektywnych zestawień, w których ocenie podlegają, oprócz wielkości firmy, także efektywność, dynamika i płynność
finansowa. W rankingu bierze udział około 1000 przedsiębiorstw, których przychody przekraczają 100 mln zł.
„Tytuł Perły Polskiej Gospodarki to dla nas znaczące wyróżnienie, szczególnie w czasie panujących obecnie trudnych
warunków ekonomiczno-gospodarczych. Jesteśmy dumni, że nasze działania i konsekwentnie realizowana strategia
zostały docenione, a firma mogła znaleźć się w gronie najdynamiczniej i najefektywniej rozwijających się polskich
przedsiębiorstw. Mamy nadzieję, że zarówno realizowane przez nas obecnie długoterminowe przedsięwzięcia, jak i
planowane projekty, potwierdzają ogromny potencjał jakim dysponuje spółka i przyczyniają się do utrzymania
wiodącej pozycji na rynku niezależnych producentów telewizyjnych” – mówi Tomasz Kurzewski, prezes zarządu ATM
Grupy SA.
ATM Grupa jest laureatem wielu ogólnopolskich, prestiżowych rankingów. Zdobyte wyróżnienia potwierdzają stabilną
i wysoką pozycję, jaką producent zajmuje na polskim rynku kapitałowym. Do najważniejszych tytułów zdobytych
przez firmę należą:
* „Dobra Firma 2008” – konkurs organizowany przez Rzeczpospolitą w ramach rankingu Lista 2000, gdzie
wyróżnienia zdobywają najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwa wykazujące ponadprzeciętne zyski;
* „Ranking TSR” – ranking prowadzony przez magazyn CEO, w którym najważniejszym kryterium jest całkowita
stopa zwrotu kapitału ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
* „Gazele Biznesu” – projekt realizowany przez Puls Biznesu, w którym nagradzane są najbardziej dynamicznie
rozwijające się spółki, w którym uwzględnia się nie tylko ostatni rok działalności przedsiębiorstwa, ale także bada
dynamikę rozwoju firmy i premiuje jej szybki oraz stabilny rozwój na przestrzeni kolejnych 3 lat;
* „Lista 2000” – organizowany przez Rzeczpospolitą ranking najbardziej rentownych i efektywnych firm działających
na polskim rynku. Celem listy jest przedstawienie podstawowych danych finansowych dużych i średnich firm;
* „Perły polskiej gospodarki” – zestawienie Gazety Giełdy Parkiet przeznaczone dla najbardziej wartościowych spółek
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych;
* „Diamenty Forbesa” – ranking promujący organizacje o najwyższych zyskach i inwestycjach w aktywa trwałe.
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