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Nowe tytuły dla FB Antczak na początek 2015 r.
FB Antczak, deweloper i generalny wykonawca specjalizujący się w budowie wysokiej jakości obiektów
biurowych, użyteczności publicznej, domów i mieszkań, po raz kolejny znalazł się w gronie
prestiżowych firm uhonorowanych Diamentem Forbes. Ponadto firma zdobyła także dwa wyróżnienia
przyznawane przez magazyn branżowy Builder: Budowlana Firma Roku 2014 oraz Osobowość Branży
2014 dla Pana Marka Antczaka, prezesa FB Antczak. Zdobyte tytuły są efektem sukcesywnego rozwoju
firmy i umacniania jej pozycji na rynku.
Diamenty Forbes
Diamenty Forbes to ranking klasyfikujący przedsiębiorstwa mogące pochwalić się szybkim wzrostem
wartości rynkowej. Najważniejsze dane uwzględnione w rankingu to: wartość aktywów trwałych, zysk
netto, dynamika wzrostu sprzedaży, wolumen zapasów, należności oraz wielkość nakładów
na inwestycje. Nagrody przyznawane są w ujęciu ogólnopolskim oraz dla poszczególnych województw.
FB Antczak zostało sklasyfikowane na 33 miejscu spośród firm osiągających roczne przychody między 50
a 250 mln zł w ramach wielkopolskiej listy regionalnej. W 2015 roku do grona Diamentów magazynu
gospodarczego Forbes zaliczonych zostało ponad 1,7 tys. przedsiębiorstw.
Builder Awards
Z kolei 12 lutego 2015 w warszawskim Multikinie Złote Tarasy odbyła się gala Builder Awards, podczas
której przyznane zostały wyróżnienia i nagrody dla najlepszych firm budowlanych, instytucji branżowych
i przedstawicieli uczelni wyższych działających na rzecz branży budowlanej lub wspierających ją swoją
wiedzą, technologiami i usługami w roku 2014. Wśród nagrodzonych w kategorii Budowlana Firma Roku
2014 i Osobowość Branży 2014 znalazło się FB Antczak z Prezesem Markiem Antczakiem na czele.
FB Antczak od wielu lat w swojej działalności kieruje się znajomością rynku, kompleksowym podejściem
do inwestycji oraz otwartością na dialog z klientem. Zasady te pozwoliły nam bez żadnych trudności
przetrwać okres stagnacji i patrząc na to, jak wiele firm nie poradziło sobie w tym czasie – jest to dla nas
największa nagroda. Uznanie branży budowlanej i świata biznesu wyrażane w różnorodnych nagrodach i
certyfikatach, to motywacja do dalszego doskonalenia i sukcesywnej realizacji obranej strategii rozwoju –
komentuje Marek Antczak, Wiceprezes FB Antczak.
***
FB ANTCZAK specjalizuje się w budowie wysokiej jakości obiektów biurowych, użyteczności publicznej,
domów i mieszkań, a także hal przemysłowo-magazynowych. Firma od ponad 30 lat realizuje liczne
inwestycje w różnych regionach Polski. Za swoją działalność firma FB Antczak była wielokrotnie

doceniana w konkursach branżowych. W 2011 roku została ponownie nagrodzona przez dziennik Puls
Biznesu tytułem Gazeli Biznesu. W styczniu 2012 i 2015 roku została laureatem prestiżowego rankingu
Diamenty Forbesa. Branżowy magazyn Builder przyznał jej tytuł Budowlana Firma Roku 2014. W tym
samym plebiscycie Marek Antczak, prezes firmy został Osobowością Branży. Firma posiada także
certyfikaty: Wiarygodności Biznesowej, Solidnej Firmy, Przedsiębiorstwa Fair Play oraz Certyfikat
Dewelopera. Jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
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