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NG2 NA LIŚCIE 100 NAJLEPSZYCH SPÓŁEK WEDŁUG
PRESTIśOWEGO MAGAZYNU WORLD FINANCE

NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący
producent obuwia w Polsce, jako jedna z
dwóch polskich firm znalazł się na liście 100
najlepszych spółek, prestiŜowego magazynu
finansowego

Word

Finance,

obejmującej

przedsiębiorstwa, o najbardziej imponujących
osiągnięciach w 2009 roku.

World Finance 100 to ranking przygotowany w
uznaniu

najwyŜszych

osiągnięć

w

róŜnych

dziedzinach działalności, prezentujący wiodące
spółki, które przyczyniają się do rozwoju branŜ, w
których działają. Został on sporządzony nie na podstawie wskaźników kapitalizacji bądź
teŜ dynamiki wzrostu, lecz w wyniku docenienia prorozwojowego dla całego sektora
charakteru i strategii działalności firm. „Lista obejmuje nową elitę biznesową, czyli tych,
których wizja oraz przedsięwzięcia kształtują świat finansów, biznesu oraz technologii” –
zaznacza Word Finance w komentarzu do listy.
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NG2 zostało wyróŜnione za znakomite poradzenie sobie w sytuacji spowolnienia
gospodarczego i właściwie obraną strategię rozwoju, która stwarza moŜliwości dalszej
ekspansji Spółki w kolejnych latach.

Na liście NG2 sąsiaduje z tak znanymi markami jak Apple, Google, Bayer, Axa, UPS
Logistics, Lockheed Martin czy Euronext.

„Cieszy nas fakt, Ŝe nasze osiągnięcia są doceniane równieŜ za granicą, zwłaszcza w
tak trudnym dla detalu roku” -komentuje Dariusz Miłek, Prezes Zarządu NG2.
„To cenna nagroda, dowodząca, Ŝe warto iść konsekwentnie własną drogą i realizować
jasno postawione sobie cele, nie ulegając biznesowym modom, takim jak chociaŜby
ekspansja zagraniczna, czy teŜ szaleństwo fuzji i przejęć jakie obserwowaliśmy w
ostatnich latach” – dodał Prezes Miłek.

Dodatkowych informacji mediom udziela:
Iwona Mojsiuszko
M+G
Tel. (22) 625 71 14, 0501 183 386
e-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl
*

*

*

Grupa NG2 jest liderem polskiego rynku sprzedaŜy detalicznej obuwia i jednym z największych jego
producentów w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej NG2 wchodzą NG2 S.A. – spółka zarządzająca siecią
sprzedaŜy oraz CCC Factory Sp. z o.o., zajmująca się produkcją obuwia. SprzedaŜ kolekcji prowadzona
jest łącznie w 692 placówkach pod markami CCC, QUAZI oraz BOTI. Dostawcy obuwia dla Spółki to
zarówno producenci zagraniczni (przede wszystkim szyjący na zlecenie NG2 producenci chińscy),
krajowi, jak teŜ własne zaplecze produkcyjne. Udział Grupy NG2 w bardzo rozdrobnionym rynku obuwia
jest szacowany na 12-13%.

2

