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Paragona Po|ska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Szanowni Państwo,

serdecznie gratu|uję wyróżnienia, jakim jest otrzymanie tytułu ,,Diament Forbesa 2013'' d|a firmy najszybciej
zwiększającej swoją wańoścw województwie mazowieckim. Szczerze doceniam zaangazowanie, jakim wykazało się
kierowane przez Państwa paedsiębiorstwo w osiągnięciu wyników finansowych, które zostały zweryfikowane przez
organizatorów rankingu tzw. metodą szwajcarską' która łączy metodę majątkową

i

dochodową, ce|em wyłonienia

najbardziej wańościowych firm.

Mamy za sobą burz|iwych ki|kanaŚcie miesięcy' A jednocześnie nie przestają docierać do nas negatywne
informacje ekonomiczne ze świata, zwłaszcza z Unii Europejskiej. Stoimy w ob|iczu duzej niestabi|ności gospodarcze1,
a warunki d|a funkcjonowania przedsiębiorstw wciąż nie przestają byc trudne.

w|adomoŚci, tym większy pragnę wyrazic szacunek
'.DiamentÓw

i

W Świet|e tych mało optymistycznych

uznanie d|a firm, ktÓre w tym roku zna|azły się na |iście

Forbesa''.

Nagradzanie i docenianie przedsiębiorców, którzy w ostatnich trzech |atach najdynamiczniej się rozwija|i to
doskonały sposób na promocję gospodarki regionu i kraju. Uzyskanie tytułu ,,Diamentu Forbesa 2013'' jest dowodem na
wiarygodnośĆ, rentownośĆ, płynnośófinansową, brak zaległościw płatnościachoraz dodatni wynik finansowy i wartość
kapitałów własnych, co czyni nagrodzonych przedsiębiorców pańnerami godnymi zaufania w oczach innych. Prestiż

konkursu

i jego ranga uznawana jest przez

specja|istow

z

zakresu ekonomii, poniewaz metodo|ogia wyłaniania

|aureatów nagród opańa jest na metodach ekonomicznych, a wyniki tego konkursu nie są opańe na ogó|nej ocenie
działaInościfirmy, |ecz na konkretnych danych.

Samorzqd Województwa Mazowieckiego gorąco pop|era wsze|kie inicjatywy sprzyjajqce przedsiębiorczości,
ma to bowiem k|uczowe znaczenie d|a rozwoju gospodarczego Mazowsza i innych regionów' Pręzne, rozwijające się

firmy

są

niezbędne d|a zrównoważonego funkcjonowania gospodarki

w szczegó|noŚci
m

i

przyczyniają

się do

przyspieszenia

|oka|nego wzrostu gospodarczego. D|atego tez tak istotna jest integracja środowisk biznesu wokół

iejscowych prob|emów

i

współpraca z władzami

reg iona|nym i.

Przychy|nie odnoszę się do inicjatyw, których ce|em jest promocja przedsiębiorczości oraz zasad rzete|noŚci,
uczciwości i społecznie odpowiedziaInej działa|nościbiznesowej' Korzystając

kierowanej przez Państwa firmie.

z okaĄi pragnę serdecznie

Życzę da|szych sukcesów oraz wytrwałościw ambitnych

podejmowanych d|a dobra po|skiej gospodarki i całego społeczeństwa.

Z wyrazami szacunku,
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zamierzeniach,

