Petra Pohořská si odnesla cenu Podnikatel roku 2019 Olomouckého kraje

Olomouc, 17. ledna 2020

V pořadí čtrnáctý ročník soutěže EY Podnikatel roku 2019 Olomouckého kraje již zná své vítěze.
Prestižní titul si odnesla Petra Pohořská, spolumajitelka a provozní ředitelka olomoucké společnosti
ABO valve. Pohořská je za 14 let trvání soutěže první ženskou vítězkou. Ve čtvrtek 13. února během
slavnostního vyhlášení výsledků krajského kola převzala z rukou hejtmana Olomouckého kraje
Ladislava Oklešťka a náměstka hejtmana Pavla Šoltyse cenu a šek v hodnotě 100 000 korun.

Nezávislá porota, které předsedala Radka Prokopová, spolumajitelka společnosti Alca plast a držitelka titulu
EY Podnikatel roku 2018, ocenila především vytrvalost a odvahu, s jakou se Pohořská vrhla do navázání
obchodních partnerství napříč kontinenty, a také oddanost k rodinné firmě a úctu k otci, který stál u zrodu
úspěšného podniku.
Získání titulu v prestižní soutěži je velkým podnikatelským úspěchem a oceněním dosavadního úsilí. „Protože
jsme rodinná firma, toto ocenění patří nám všem. Chtěla bych zde vzkázat podnikatelům, aby se nebáli do této
soutěže přihlásit, protože účast v ní je velmi inspirující. Ráda bych také povzbudila zde přítomné podnikatele,
aby se nebáli se svou podnikatelskou myšlenkou vstoupit na zahraniční trhy a expandovat. Myslím si, že
jednou z těch důležitých věcí, které vedou k úspěchu, je mít vizi, cílevědomost jít si za svým a odvahu tuto vizi
zrealizovat“ uvedla po vyhlášení výsledků Petra Pohořská. Nejedná se o první úspěch představitelů ABO
valve v této soutěži. V roce 2006 získal vůbec první titul Podnikatel roku Olomouckého kraje tatínek Petry,
zakladatel skupiny SIWATEC Group, Ing. Miroslav Študent.
Petře držíme palce i do celostátního kola soutěže, jehož výsledky budou vyhlášeny 3. března v Praze. Vítěz
celorepublikového kola bude v červnu reprezentovat Českou republiku na světovém finále soutěže v Monte
Carlu.

Soutěž EY Podnikatel roku (Entrepreneur Of The Year®) je prestižní celosvětová soutěž podnikatelů, jejímž
cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé,
začínající podnikatele. Vznikla ve Spojených státech amerických v roce 1986, zakladatelem a celosvětovým
organizátorem soutěže je poradenská firma Ernst & Young. Vítěze vybírá nezávislá porota složená především
z předcházejících vítězů soutěže. V současné době se vyhlašuje již téměř v 60 zemích světa na šesti
kontinentech. Soutěž je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni
jenotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. EY Podnikatel roku oceňuje české podnikatele od roku 2000.
Více informací o soutěži a výsledky jednotlivých kol naleznete ZDE.
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Společnost ABO valve, s.r.o. je přední český výrobce uzavíracích a zpětných klapek pro průmyslové využití. Společnost
byla založena v roce 1993 jako dceřiná firma společnosti Siwatec, a.s., která je významným dodavatelem čerpací a
závlahové techniky, a je součástí skupiny SIWATEC Group. ABO valve disponuje 3 výrobními závody, R&D centrem a
12ti zahraničními pobočkami na 3 kontinentech. Z centrálního sídla v Olomouci-Chomoutově putují produkty do více než
50ti zemí světa. Společnost se specializuje na výrobu klapek s širokým spektrem průmyslového využití jako jsou centrické
uzavírací klapky, klapky s dvojitou a trojitou excentricitou, nožová šoupátka, teflonové klapky, zpětné mezipřírubové
klapky nebo kulové kohouty.
Společnost klade důraz na kvalitu a inovace a je držitelem řady mezinárodních certifikátů včetně systémových certifikátů
ISO 9001:2015, ISO 14001 a OHSAS 18001.
Více informací získáte na webu firmy www.abovalve.com.
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