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Bank Ochrony Środowiska wyróżnił firmy podczas gali w Łodzi

Bank Ochrony Środowiska przyznaje specjalne 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). Podczas
uroczystej

gali

Ekołowiczanka,

w

Łodzi

firmy

wyróżnienia

Kosz,

trafiły

do:

Przedsiębiorstwa

Grupy

Producentów

Oczyszczania

Miasta

Mleka
EKO,

przedsiebiorstwa Wielton, spółki EcoHydroCarbon oraz firmy Paradyż .
Bank Ochrony Środowiska w ramach regionalnych uroczystości przyznaje wyróżnienia
w kategoriach: Znaczący efekt ekologiczny oraz Innowacja ekologiczna. Ponadto Fundacja
BOŚ wręcza wyróżnienie specjalne w kategorii: Firma ekologicznie i społecznie
zaangażowana.
Podczas gali w Łodzi wyróżnienia za znaczący efekt ekologiczny oraz za innowację
ekologiczną wręczyli Adrian Markiewicz, Dyrektor Zarządzający Banku oraz Robert Czarnecki,
Dyrektor Centrum Korporacyjnego w Łodzi.
Za znaczący efekt ekologiczny uhonorowano trzy firmy. Nagrodzono Grupę Producentów
Mleka Ekołowiczanka za dwie inwestycje, które umożliwiły poprawę efektywności oczyszczania
ścieków z przyzakładowej oczyszczalni. Z kolei firma Kosz otrzymała wyróżnienie za zbiórkę
i transport odpadów komunalnych przy wykorzystaniu smieciarek typu Mini XL. Wyróżnienie
Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz
ochrony środowiska. W ciągu ponad 25 lat działalności przeznaczył ok. 18,6 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji służących
ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła ok. 50 mld zł. BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje
są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
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trafiło także do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta EKO za nowe rozwiązania
proekologiczne i zwiększenie efektywności świadczonych usług.
W kategorii innowacja ekologiczna firma Wielton została wyróżniona za stworzenie własnego
Centrum Badawczo-Rozwojowego, które pracuje nad rozwiązaniami z zakresu zmniejszania
materiałochłonności i energochłonności produkcji. Spółka EcoHydroCarbon odebrała nagrodę
za wybudowanie infrastruktury technicznej i technologicznej do przetwarzania odpadów
polimerowych w ciekłe i gazowe związki węglowodorowe do wykorzystania energetycznego.
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Paradyż za zmodernizowanie i rozbudowę parku maszynowego. Nagrodę wręczyła Anna Żyła,
Główny Ekolog Banku.
Wielki finał i rozdanie nagród głównych, czyli Klonów, przyznawanych za efektywne biznesowo
i proekologiczne przedsięwzięcia, a także społeczne zaangażowanie, odbędzie się jesienią
2017 r.
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