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ZAGRANICA

SNC-Lavalin przejmie
za 2 mld USD firmÍ Kentz
SNC-Lavalin, najwiÍkszy kanadyjski
koncern budowlany, za 1,95 mld USD
przejmie brytyjskπ spÛ≥kÍ Kentz, specjalizujπcπ siÍ w us≥ugach inøynieryjnych i budowlanych dla sektora gazowego i naftowego. Akwizycja ma
wzmocniÊ pozycjÍ grupy SNC-Lavalin na kluczowych, najszybciej rozwijajπcych siÍ rynkach, tzn. na Bliskim
Wschodzie, w Ameryce PÛ≥nocnej,
Azji i Australii. Po sfinalizowaniu przejÍcia zatrudnienie w Grupie SNC-Lavalin wzroúnie o 14,5 tys. pracownikÛw, do oko≥o 44,5 tys. osÛb, a przychody zwiÍkszπ siÍ o jednπ czwartπ,
do ponad 9 mld USD.
Modu≥y Swegon
zakwalifikowano na LTE
Od sierpnia modu≥y ch≥odzπce firmy
Swegon bÍdπ siÍ znajdowaÊ na Liúcie
Technologii Energetycznych w Wielkiej Brytanii. Zakup urzπdzeÒ energooszczÍdnych wyszczegÛlnionych
na Liúcie Technologii Energetycznych
umoøliwia otrzymanie dop≥at dla
przedsiÍbiorcÛw w Wielkiej Brytanii
(w wymiarze 100% wartoúci odpisu
podatkowego od kosztÛw uzyskania
przychodu w pierwszym roku) w ramach rzπdowego planu zwiÍkszonego odpisu od kosztÛw uzyskania przychodu. Lista Technologii Energetycznych uwzglÍdnia≥a dotychczas klimakonwektory wentylatorowe o podwyøszonej energooszczÍdnoúci, lecz nie
modu≥y ch≥odzπce, co uzasadniano
stwierdzeniem, iø Ñnie moøna rozstrzygnπÊ, ktÛry z modu≥Ûw ch≥odzπcych
jest bardziej energooszczÍdny, nie
uwzglÍdniajπc jakiegokolwiek poboru
energiiî. Tym samym uøytkownicy nieruchomoúci i konsumenci mogli uzyskaÊ dop≥atÍ za eksploatacjÍ klimakonwektorÛw w klasie ÑenergooszczÍdnejî ñ lecz nie za aktywne modu≥y ch≥odzπce, bÍdπce od nich znacznie wydajniejsze pod wzglÍdem energetycznym. Swegon UK wspÛ≥pracujπc z organizacjπ producentÛw przemys≥owych CBCA (Stowarzyszenie
ProducentÛw Belek i StropÛw Ch≥odzπcych) optowa≥ za zniesieniem
owej swoistej niesprawiedliwoúci.
Grupa Carbon Trust, prowadzπca ListÍ Technologii Energetycznych, po
szeregu badaÒ i konsultacji orzek≥a,
iø modu≥y ch≥odzπce naleøy uznaÊ
za instalacje energooszczÍdne i tym
samym zakwalifikowaÊ je do wpisania na tÍ ListÍ.
Dzia≥ ÑAktualnoúciî
opracowa≥ Tomasz Krzeúniak
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KAN wspiera
Centrum Psychoonkologii...

C

entrum Psychoonkologii w oúrodku ÑZielony
DÛ≥î w Krakowie z koÒcem czerwca zosta≥o wyposaøone w nowoczesny system instalacji wodociπgowych. Firma KAN
przekaza≥a komplet niezbÍdnych
do remontu materia≥Ûw.
Prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Onkologii
Unicorn krakowskie Centrum
Psychoonkologii to pierwszy
w Polsce stacjonarny, specjalistyczny oúrodek zapewniajπcy
wszechstronnπ opiekÍ chorym na
raka i ich rodzinom. Obiekt ÑZielony DÛ≥î, w ktÛrym dzia≥ajπ wolontariusze stowarzyszenia, wymaga≥ jednak wyremontowania.
ñ Nasza firma nie od dziú chÍtnie wspiera organizacje i instytucje ukierunkowane na pomoc
potrzebujπcym. Zdrowie w øyciu

jest zdecydowanie najwaøniejsze, dlatego teø zdecydowaliúmy siÍ udzieliÊ stowarzyszeniu
wszelkiej niezbÍdnej pomocy
przy modernizacji budynku Centrum ñ wyjaúnia Maciej Cisek,
dyrektor regionalny KAN.
Bia≥ostocka spÛ≥ka na rzecz
Unicorn przekaza≥a kompletny,
nowoczesny system instalacyjny KAN-therm Push. Jest to jeden z flagowych produktÛw firmy, wykorzystywany przy wielu
prestiøowych inwestycjach. Do
tej pory dziÍki niemu wykonano
juø ponad 29 mln po≥πczeÒ. Prace w oúrodku obejmowa≥y pomoc w opracowaniu dokumentacji projektowej wewnÍtrznej instalacji wodociπgowej (ciep≥a
i zimna woda uøytkowa) oraz jej
wykonanie. System KAN-therm
Push, rÛwnieø nieodp≥atnie, za-

montowa≥ autoryzowany wykonawca KAN ñ firma Probud
z Krakowa.
Stowarzyszenie Unicorn,
oprÛcz dzia≥aÒ lokalnych, adresowanych do mieszkaÒcÛw
Krakowa i okolic, realizuje bowiem takøe projekty wielospecjalistyczne, dziÍki ktÛrym moøe pomagaÊ osobom z rÛønych
regionÛw kraju. W ramach prowadzonego przez stowarzyszenie od maja 2009 r. Centrum
Psychoonkologii oferowane jest
m.in. indywidualne wsparcie
psychologiczne, psychoterapia
grupowa, treningi umiejÍtnoúci
psychologicznych, konsultacje
ze specjalistami (z lekarzem onkologiem, dietetykiem, fizjoterapeutπ lub pracownikiem socjalnym) oraz zajÍcia ruchowe
i relaksacyjne.

...i otrzymuje
godło „Teraz Polska”

F

irma KAN zosta≥a laureatem XXIV edycji konkursu ÑTeraz Polskaî
za swÛj flagowy produkt ñ System KAN-therm Press LBP.
System KAN-therm Press to
nowoczesny, kompletny system instalacyjny sk≥adajπcy siÍ
z rur polietylenowych wielowarstwowych oraz kszta≥tek
z tworzywa PPSU lub mosiÍønych o zakresie úrednic φ 1663 mm. System przeznaczony
jest do wewnÍtrznych instalacji
wodociπgowych, instalacji centralnego ogrzewania lub ch≥odzenia, ciep≥a technologicznego i instalacji przemys≥owych
(np. sprÍøonego powietrza).
ñ God≥o ÑTeraz Polskaî na
przestrzeni 20 lat sta≥o siÍ markπ samπ w sobie. Jego si≥a ryn-

kowa a takøe wysoka rozpoznawalnoúÊ wzmacniajπ konkurencyjnoúÊ oraz sukces rynkowy
wyrÛønionych nim laureatÛw.
Nagroda jest potwierdzeniem,
øe System KAN-therm spe≥nia
najwyøsze wymagania jakoúciowe a System KAN-therm Press
LBP jest doceniany przez niezaleønych ekspertÛw ñ informuje
Ma≥gorzata S≥omiÒska-Wicher,
dyrektor ds. marketingu w firmie KAN.
Kapitu≥a konkursu ÑTeraz
Polskaî sk≥ada siÍ z 30 osÛb,
uznanych autorytetÛw øycia
spo≥ecznego, kulturalnego,
gospodarczego, naukowego
i politycznego, powo≥ywanych
przez fundatorÛw oraz Patrona
Honorowego. Przewodniczπcym Kapitu≥y jest prof. Micha≥

Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk.
W tym roku przyznawano nagrody w nastÍpujπcych kategoriach: Produkt, Us≥uga, Innowacyjne przedsiÍwziÍcia, Samorzπdy oraz w konkursie ÑWybitny Polakî. W roku bieøπcym tytu≥ ÑWybitnego Polakaî otrzymali: Marek Belka, Janusz Lewandowski oraz Andrzej Wajda. WúrÛd uhonorowanych jest
takøe TVP i Uniwersytet Trzeciego Wieku za podejmowanie
ambitnych ogÛlnopolskich kampanii s≥uøπcych seniorom. Ceremonia wrÍczenia statuetek ÑTeraz Polskaî i ÑWybitny Polakî,
a takøe wyrÛønieÒ honorowych
odby≥a siÍ 9 czerwca podczas
Gali ÑTeraz Polskaî w Teatrze
Wielkim w Warszawie.
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