Üzleti Etikai Díjat kapott a Cothec Kft
2015. november 19., Győr – Üzleti Etikai Díjat kapott a győri székhelyű Cothec
Energetikai Üzemeltető Kft. munkája elismeréseként. A díjat minden évben
annak a vállalatnak ítélik oda, aki mindennapi munkájában elkötelezetten
törekszik arra, hogy vállalati ügyfelei körében elterjedjék és erősödjék a
fenntartható fejlődés iránti felelősségvállalás.
A Cothec energiaszolgáltató műszaki alapú energia-megtakarítási és
környezethatékonysági megoldásokat nyújt ügyfeleinek. Az ipari vállalatok
partnereként
olyan
műszaki
alapú
energia-megtakarítási
és
környezethatékonysági megoldásokat biztosítanak, amelyek révén jelentős
energiamegtakarítás is elérhetővé válik számukra. A vállalat segítségével
többek között olyan jelentős projektek energiahatékonyságát alapozták meg,
mint a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, a budapesti Hajós Alfréd
Nemzeti Sportuszoda vagy a Keleti pályaudvar.
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház központi kazánháza 1984-ben épült a
kornak megfelelő, akkor korszerű gőzkazánokkal. A tavalyi évben a kórház közel
30 éves, elavult gőzellátású kazánjait – amelyek a központi sterilizáló, a konyha
és a klímarendszerek fűtését biztosítják – modern, távhő alapú rendszerre
cserélte a Cothec. Ennek köszönhetően a tavaly fűtési szezonra már megújult,
modern hőellátó rendszerrel készült a győri kórház.
Az Üzleti Etikai Díj 2000 óta, immár 16. éve kiemelkedő szerepet tölt be az
üzleti életben etikusan működő cégek elismerésében. Az idei megmérettetésen
nyolc magyarországi bejegyzésű cég vette át az elismerést november 18-án
este a Piac & Profit által rendezett ünnepélyes díjátadó gálán. Az eseményre
ismét a Magyar Fenntarthatósági Csúcs konferencia zárását követően került
sor, kiemelve az üzleti etika és a fenntartható fejlődés szoros kapcsolatát. A díj
alapításának célja, hogy minden évben a magyar társadalom figyelmének
középpontjába kerüljenek azok a hazai vállalkozások, amelyek
tevékenységükkel, magatartásukkal példát mutatnak a felelős, etikus

gazdálkodásban, üzleti jelenlétben, és erősítik a társadalom és az üzleti szféra
közötti bizalmat.
„Rendkívüli esemény vállalatunk életében, hogy elnyertük 2015. évi Üzleti Etikai
Díjat, a „Multinacionális Vállalat” kategóriájában. A Cothec Kft-ben nem ma
kezdtünk el felelősen gondolkodni. A Díj által megerősítést kaptunk abban,
hogy jó úton járunk és érdemes tovább folytatnunk a megkezdett munkát.
Meggyőződésem, hogy sikereink mögött munkatársaink elkötelezettsége és
szakértelme áll” – emelte ki Bercsi Gábor, a cég ügyvezető igazgatója.
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