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BOŚ wyróżnił firmy z Wielkopolski
Bank Ochrony Środowiska przyznaje wyróżnienia – „Klony” – firmom z całej Polski,
które nie tylko stawiają na efektywność biznesu, ale i funkcjonują w harmonii ze
środowiskiem naturalnym (liść klonu jest elementem logotypu BOŚ). Kolejna, regionalna
gala odbyła się w Gnieźnie – wyróżnione zostały 4 firmy z Wielkopolski.
W kategorii „Znaczący efekt ekologiczny” docenione zostały 3 podmioty. Postęp Sp. z o.o.
otrzymał wyróżnienie za modernizację kotłowni wraz z zakupem i montażem kotłów na
biomasę.
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administracyjno-biurowego zlokalizowanego w Gnieźnie. Wyróżnienie przypadło także
Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarocinie - za termomodernizację i modernizację budynków
wielorodzinnych.
- Na co dzień wspieramy przedsięwzięcia, o których decyduje biznesplan oraz komponent
ekologiczny – powiedział Adrian Markiewicz, Dyrektor Zarządzający Pionem Rynku
Korporacyjnego Banku Ochrony Środowiska, który wręczył nagrody.
Bank wspólnie z Fundacja BOŚ nagrodził także firmę Browar Fortuna w Miłosławiu w kategorii
„Firma ekologicznie i społecznie zaangażowana” - za modernizacje i rozbudowę
przyzakładowej oczyszczalni ścieków. Nagrodę wręczyła Główna Ekolog Banku, Anna Żyła.
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Wielki finał i rozdanie nagród głównych, czyli Klonów, przyznawanych za efektywne biznesowo
i proekologiczne przedsięwzięcia, a także za społeczne zaangażowanie firm, odbędzie się
jesienią.
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