Tisková zpráva, 14. 12. 2015

Fosfa mezi vítězi Českých 100 nejlepších pro rok 2015
Praha – V letošním jubilejním 20. ročníku prestižní soutěže Českých 100 nejlepších se mezi špičku českých firem
a podnikatelů prosadila i břeclavská společnost Fosfa a. s. Ze slavnostního vyhlášení výsledků konaného ve
Španělském sále Pražského hradu si odnesla vítězné ocenění v oborové kategorii Invence – Nasazení – Export –
Zisk.
Kategorie, v níž byla břeclavská Fosfa nominována, má pro zemi jako je Česká republika mimořádný význam.
Patříme mezi státy, které mají nedostatek nerostného bohatství, a proto do našeho podnikání musíme vnášet
mnohem více invence a cíleně směřovaného nasazení. Firmy oceněné v této kategorii ukazují, že se s tímto
„handicapem“ lze poprat a že českým podnikatelům nic nezabrání v tom, aby se ve světě nejen prosadili, ale
také obstáli mezi konkurencí. I proto kategorie Invence – Nasazení – Export – Zisk neurčuje pořadí umístěných a
všech osm firem, které letos obdržely nominaci, se staly jejími vítězi.
„Jsem velmi rád, že se nám podařilo zvítězit právě v této kategorii, protože přesně vystihuje to, o co ve Fosfě
usilujeme. Je to ocenění všech lidí, kteří ve Fosfě pracují. Jsou to totiž oni, kdo do firmy přináší invenci a nasazení
a jen díky nim můžeme být úspěšnými exportéry a dosahovat zisku,“ uvedl generální ředitel Fosfy Ing. Ivan Baťka,
který z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka na slavnostním galavečeru ocenění přebíral.
Českých 100 nejlepších má celkem osm oborových kategorií, které mají bezprostřední dopad na životní úroveň
obyvatel naší republiky. Nominace do těchto kategorií probíhají ve spolupráci s Hospodářskou komorou a
přizvanými odborníky a jejich konečná sestava je výsledkem diskuze nad jednotlivými nominacemi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Českých 100 nejlepších
Českých 100 nejlepších (Czech 100 Best) je ocenění udílené pan-evropskou společností pro kulturu, vzdělávání a
vědecko-technickou spolupráci Comenius. Nezisková organizace Comenuis založená roku 1990 podporuje a
propaguje mezinárodní kontakty a spolupráci v oblasti vzdělání, kultury, vědy a techniky. Cílem soutěže Českých
100 nejlepších je nalézat, zviditelňovat a oceňovat v ČR registrované firmy nejrůznějšího zaměření, které
dosahují vynikajících, mimořádných nebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Systém vyhodnocování Českých
100 nejlepších využívá konkrétních znalostí širokého okruhu vybraných odborníků. Kromě hlavní kategorie
určující pořadí 100 nejlepších firem a podnikatelů v ČR má soutěž ještě osm oborových kategorií a kategorie Lady
& Gentleman Pro.
O Fosfě
Společnost Fosfa a.s. byla založena již roku 1884. Její novodobá historie se ale po letech hlubokého útlumu
začala psát až v roce 2002. Po úspěšném obnovení výroby kyseliny fosforečné se společnost rozhodla investovat
také do výroby speciálních aplikací na bázi fosforu a dále pak založila divizi detergentů a energetiky. Fosfa je
největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě a své produkty exportuje do 80 zemí světa. Je také největším
výrobcem privátních značek pracích a čisticích prostředků pro nadnárodní řetězce a její nejznámější vlastní
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značkou je ekologická řada Feel Eco. Od roku 2013 je Fosfa a.s. držitelem ocenění D&B Top Rating, což ji řadí
mezi 3% firem na světě, kterým se toto prestižní ocenění ukazující na výjimečnou kvalitu a důvěryhodnost
společnosti podařilo získat. O vzdělávání zaměstnanců se stará vlastní Fosfa Univerzita, na níž kromě tuzemských
odborníků vyučují i světové kapacity. Fosfa školka zase zajišťuje vzdělávání dětí zaměstnanců i ostatních rodičů
z řad veřejnosti. V současné době společnost Fosfa a.s. investuje zejména do eko projektu vertikální farma.
Filozofii Fosfy nejlépe vystihuje motto „We live to give“ a z něj vycházející kodex principů ekologické a
společenské odpovědnosti firmy. Více informací o společnosti Fosfa a.s. najdete na www.fosfa.cz.
Kontakt: Bc. Anna Ivančicová, Communications Coordinator, 519 306 387, 737 266 857, marketing@fosfa.cz

Generální ředitel Fosfy Ing. Ivan Baťka přebírá z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka ocenění
v kategorii Invence – Nasazení – Export – Zisk.
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Vítězové kategorie Invence – Nasazení – Export – Zisk.

Zaměstnanci Fosfy oslavujicí ocenění Českých 100 nejlepších na Fosfa konferenci konané 10. 12. 2015 v Zimní
jízdárně zámku Valtice.
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Ocenění Českých 100 nejlepších v kategorii Invence – Nasazení – Export – Zisk pro Fosfa a. s.
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