AmRest wśród 10 najlepszych spółek rankingu „Giełdowa Spółka Roku 2014”!

Wrocław, Polska, 31 marca 2015, AmRest (WSE: EAT),
największa publicznie notowana spółka restauracyjna w
Europie Środkowo-Wschodniej ogłasza, że znalazła się w
pierwszej dziesiątce rankingu „Giełdowa Spółka Roku
2014”, zyskując tym samym miano jednej z najlepszych
spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
według specjalistów rynku kapitałowego.
„Giełdowa Spółka Roku” to najstarszy i najbardziej
prestiżowy ranking na polskim rynku. Redakcja "Pulsu
Biznesu" organizuje go już od 16 lat. W tym roku firma
przeprowadzająca badanie - TNS Polska, przepytała 130
specjalistów rynku kapitałowego, którzy mają wpływ na
decyzje inwestorów. Wśród ankietowanych znaleźli się
analitycy giełdowi, doradcy inwestycyjni oraz maklerzy,
reprezentujący domy i biura maklerskie, towarzystwa
ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, inwestycyjne i powiernicze, departamenty
kapitałowe banków oraz firmy konsultingowe.
Spółki oceniane były według pięciu kategorii: kompetencji zarządu, jakości produktów i
usług, relacji inwestorskich, sukcesu odniesionego w roku 2014 oraz perspektyw rozwoju. Na
podstawie punktów przydzielonych przez ankietowanych we wszystkich kategoriach powstał
ranking główny.
Zwycięzcy „Rankingu Giełdowa Spółka Roku 2014” zostali ogłoszeni podczas Gali, która
odbyła się 25 marca 2015 r. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie.
Jak podkreślił prowadzący uroczystość, Grzegorz Nawacki (Zastępca Redaktora Naczelnego
„Pulsu Biznesu”), „Giełdowa Spółka Roku” to jedyny w Polsce ranking, który określa to, jak
spółki są postrzegane przez inwestorów bądź osoby, które każdego dnia wpływają na ich
decyzję.
Wśród 140 spółek poddanych szczegółowej analizie ekspertów (spółki wchodzące na koniec
2014 r. w skład indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80) AmRest uplasował się na 10 miejscu
rankingu. Na uwagę zasługuje fakt, iż w podrankingu stworzonym w oparciu o oceny
wyłącznie analityków giełdowych AmRest zajął zaszczytne pierwsze miejsce.
Dyplom w imieniu Spółki odebrał Pan Wojciech Mroczyński – Członek Zarządu oraz Dyrektor
ds. Strategii. Wyróżnienie jest dla AmRest zwieńczeniem m.in. świetnych wyników
finansowych za rok 2014 oraz podjętych działań służących zwiększaniu wartości dla
akcjonariuszy Spółki.

Transmisję z uroczystości wręczenia dyplomów można obejrzeć klikając w poniższy link:
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Gieldowa-Spolka-Roku-2014-7242917.html
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