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EuCO docenione za swoje osiągnięcia
2011-10-26 11:09:48

Legnicka firma - Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO)
znalazło się w trójce przedsiębiorstw uhonorowanych za szczególne
osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego
Śląska.
Czytaj dalej
REKLAMA

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) znalazło się w trójce przedsiębiorstw uhonorowanych za
szczególne osiągnięc i a w d z i ałaniach na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego Śląska. Firma została
nominowana do ścisłego finału przez kapituł ę konkursu „Nagroda Gospodarcza – Dolnośląski Gryf”,
organizowanego po raz ósmy przez Zachodnią Izbę Gospodarczą.
O nominacje dla najaktywniejszych firm i samorządów Dolnego Śląska rywalizowała w tym roku rekordowa
liczba blisko dwustu uczestników. Laureatów wybiera kapituła złożona z reprezentantów władz regionu,
naukowców i przedsiębiorców pod przewodnictwem prof. Bogusława Fiedora, Rektora Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu.
Nominację odebrał Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. na
uroczystej gali, która odbyła się 24 października w Operze Wrocławskiej.
- Jestem bardzo dumny z tej nominacji. Chociaż działamy już w czterech krajach – Polsce, Czechach,
Słowacji i na Węgrzech –cały czas czujemy się bardzo związani z Dolnym Śląskiem. To tu powstało
Europejskie Centrum Odszkodowań a w Legnicy znajduje się centrala naszej firmy. Mogę śmiało powiedzieć,
że jesteśmy ambasadorami Dolnego Śląska na wszystkich rynkach, na których działamy – powiedział Krzysztof
Lewandowski.
Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jest liderem rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej.
Działalnoś ć Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o z a płatę z t y t ułu
odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Na rynku działa
od 2004 roku. W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako
podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka
Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach), Európai Kártalanítási
Központ KFT (spółka działając a n a Węgrzech) oraz Európske Centrum Odškodného spol. s.r.o. (spółka
działająca na Słowacji).
Liczba klientów EuCO przekroczyła 50 tys. Spółka posiada 14 tys. współpracowników w całym kraju oraz
zatrudnia 110 pracowników w centrali w Legnicy.

Najpopularniejsze newsy
Tragedia na Piekarach. Zginął chłopiec (2011-08-18 14:02:47)
Dwuletni Kacper nie przeżył (2011-09-30 21:08:31)
Ponad 2 godziny uwięziony w restauracji (2011-10-08
01:11:09)

Piętnaście ton jedzenia dla Romów (2011-10-05 15:19:52)
Wybory 2011.Piętnastu legniczan do sejmu (2011-09-03
09:44:56)

Lokatorzy Tarnopolskiej żyją w strachu (2011-10-14 11:34:22)
O. John Bashobora przyjedzie do Legnicy (2011-08-13
21:16:45)

WYBORY 2011: Palikot bezkonkurencyjny (2011-09-30
16:32:26)

Wandale zdewastowali nagrobki na cmentarzu (2011-10-13
13:03:21)

Nie będę komendantem zza biurka (2011-09-23 14:35:46)

Najwyżej oceniane newsy
Jarmułowicz odwołana za słabe wyniki (2011-01-28 12:31:09)
Wygrajmy ekstra podwórko dla Legnicy! (2011-07-08
20:41:36)

Elektroniczny system reklamowania Prezydenta (2011-08-25
15:29:37)

PWSZ Puchar Polski w scrabble (2011-08-28 00:17:06)
Starosta mści się na naszej redakcji (2011-04-16 09:50:59)
Legnicki ZUS jednym z najgorszych w kraju (2011-01-24
19:36:13)

Miasto zlikwiduje dwa przedszkola (2011-02-04 14:44:56)
Ponad 2 godziny uwięziony w restauracji (2011-10-08
01:11:09)

Legutko: Dzisiaj chamy mają lepiej (2010-10-07 08:32:20)
Dzień Kobiet w Galerii Gwarnej (2011-03-10 11:28:53)

Gorące dyskusje
• Czeka nas kolejny wzrost podatków...
[Anonymous]Samorządy są w trudnej sytuacji ale na
pewno nie ich kieszenie.
• Siódemka czeka na zbawiciela
[Anonymous]A gdzie jest teaz poseł Kropiwnicki ? Przed
wyborami był wszędzie wszystkim obiecywał...
• Prezydent chce zobaczyć biznesplan klubu...
[Anonymous]racja wyslac list, a sponsor w zebach
przyniesie pieniadze (hihihih) moze wyslac list...
• Siódemka czeka na zbawiciela
[Anonymous]Takim zbawicielem jest teraz Jarosław
Kłamczyński. Sam słyszałem jak to mówił !!!
Zarejestruj się w 10 sekund!
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FotoGaleria
Niezbędna wtyczka
Miedź II - Polonia 3:2
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Kursy walut NBP
Dyplom dla EuCO

1 USD

3,1880

-0,23 %

3,1248

-0,24 %

1 CAD

3,1377

-1,17 %

3,0755

-1,18 %

1 EUR

4,4259

0,07 %

4,3383

0,08 %

100 HUF 1,4823

-0,2 %

1,4529

-0,21 %

Foto: (lca.pl)

1 CHF

3,6133

0,19 %

3,5417

0,19 %

1 GBP

5,0978

0,15 %

4,9968

0,15 %

100 JPY 4,1942

-0,05 %

4,1112

-0,05 %

0,34 %

0,1741

0,35 %

1 CZK

0,1777

Nasze rankingi

Miejsce na Twoją reklamę - reklama.lca.pl
Autor: opr.LS(lca.pl)

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia? Opisz je i podziel się swoją wiedzą z innymi. Nakręciłeś film, lub zrobiłeś
zdjęcie? Przyślij do nas, niech legniczanie zobaczą to, czego byłeś świadkiem.
500 197 963 – zadzwoń do nas lub wyślij sms-a, mms-a.
Zdjęcia i filmy Waszego autorstwa wysyłać można także na adres kontakt@lca.pl
REKLAMA

Brak komentarzy. Dodaj swój komentarz

Najsmaczniejszy HotDog
Na której stacji benzynowej zjemy najsmaczniejszego
HotDog-a
Najgorsza droga w Legnicy
Wybieramy najgorszą drogę w mieście.
Najlepsza kawa podawana jest w:
Najlepsza kawa w Legnicy
Najważniejsze wydarzenie 2009 roku
Które wydarzenia Waszym zdaniem były dla Legnicy
najważniejsze?
Wybieramy najlepszego dzielnicowego
Zapraszamy do oddawania głosów na Waszych ulubionych
stróżów prawa!

Ocena: 0.0/8 (0 głosów)
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Wykres notowań indeksu WIG20

Pozostałe informacje

Prezydent chce zobaczyć biznesplan klubu
MB (lca.pl) - 2011-10-26 07:18:31

MSPR Siódemka Miedź Legnica jest w trudnej sytuacji finansowej. Z tą tezą
zgadzają się zarówno Tadeusz Krzakowski jak i członek zarządu klubu Franciszek
Wujcik. Rozbieżności pojawiają się w kwestii stypendiów. więcej »
komentarze (23)

Badania dla pewności
red (lca.pl) - 2011-10-26 07:12:36

Za dwadzieśc i a s i e d e m zło t y c h m ożn a s ię

u s t r z e c p r z e d p o w ażnymi

komplikacjami zdrowotnymi. Tyle bowiem kosztują badania: morfologii,
cholesterolu, cukru, mocznika i kreatyniny. Lekarze zachęcają do takich
profilaktycznych badań. więcej »
komentarze (1)

Czeka nas kolejny wzrost podatków

MB (lca.pl) - 2011-10-25 14:31:04

Na najbliższej sesji legniccy radni zdecydują, czy poprzeć projekt uchwały o
zwiększonych stawkach podatkowych. Tadeusz Krzakowski twierdzi, że t o
konieczność, bo wszystkie samorządy są w bardzo trudnej sytuacji. więcej »
komentarze (40)

Akademia Aktywnego Seniora 50+
opr. LS(lca.pl) - 2011-10-25 13:32:45

Legnickie stowarzyszenie „Nasze Miasto - Nasze Sprawy” organizuje kolejną po
„Masz Psa – Masz Obowiązek”, akcję społeczną skierowaną tym razem do
seniorów. więcej »
komentarze (10)

Jest szansa na kasyno w Legnicy
MB (lca.pl) - 2011-10-25 13:30:55

Na czwartkowej sesji radni wydadzą pozytywną opinię w sprawie budowy
kasyna w Legnicy. Obiekt ma powstać przy ul. Pocztowej 6. Jednak oficjalna
decyzja zapadnie w ministerstwie. więcej »
komentarze (23)
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