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Klasyfikacja główna 
rankingu  

wg przychodów ze sprzedaży w 2018 r. 

































Liderzy klasyfikacji 
głównej rankingu  

wg przychodów ze sprzedaży w 2018 r. 



Lider klasyfikacji głównej rankingu  
wg przychodów ze sprzedaży w 2017 r.  

SANOK RUBBER COMPANY 
GRUPA KAPITAŁOWA 

X  
miejsce 



Lider klasyfikacji głównej rankingu  
wg przychodów ze sprzedaży w 2017 r.  

KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. 

IX  
miejsce 



Lider klasyfikacji głównej rankingu  
wg przychodów ze sprzedaży w 2017 r. 

 
KRONOSPAN MIELEC Sp. z o.o. 

VIII  
miejsce 



Lider klasyfikacji głównej rankingu  
wg przychodów ze sprzedaży w 2017 r.  

GRUPA KAPITAŁOWA 

NOWY STYL Sp. z o.o. 
VII  

miejsce 



Lider klasyfikacji głównej rankingu  
wg przychodów ze sprzedaży w 2017 r.  

FEDERAL MOGUL GORZYCE 
Sp. z o.o. 

VI  
miejsce 



Lider klasyfikacji głównej rankingu  
wg przychodów ze sprzedaży w 2017 r.  

HAMILTON SUNDSTRAND 
POLAND Sp. z o.o. 

V  
miejsce 



Lider klasyfikacji głównej rankingu  
wg przychodów ze sprzedaży w 2017 r.  
MTU AERO ENGINES  

POLSKA Sp. z o.o. 

IV  
miejsce 



Lider klasyfikacji głównej rankingu  
wg przychodów ze sprzedaży w 2018 r.  

PRATT & WHITNEY 
RZESZÓW S.A. 

III 
miejsce 



Lider klasyfikacji głównej rankingu  
wg przychodów ze sprzedaży w 2017 r.  
BorgWarner Poland  

Sp. z o.o. 

II  
miejsce 



Lider klasyfikacji głównej rankingu  
wg przychodów ze sprzedaży w 2017 r.  

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA 
S.A. 

I  
miejsce 





Liderzy rankingu  
w kategoriach specjalnych 

 



Lider w kategorii 

Dynamika przychodów 
 ze sprzedaży  

w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. 



Lider w kategorii dynamika przychodów  
ze sprzedaży netto w 2018 r. w porównaniu  

do 2017 r. 

ML SYSTEM S.A. 
GRUPA KAPITAŁOWA 



Lider w kategorii 

Zysk netto  
w 2018 r. 



 
MTU AERO ENGINES 

POLSKA Sp. z o.o. 

Lider w kategorii zysk netto 
w 2018 r. 



Lider w kategorii 

Rentowność sprzedaży 
netto w 2018 r. 



 
ASSECO SOUTH EASTERN 

EUROPE S.A. 

Lider w kategorii rentowność sprzedaży netto 
w 2018 r. 



Lider w kategorii 

Kapitalizacja 
w 2018 r. 



Lider w kategorii kapitalizacja na koniec 2018 r. 
w 2018 r. 

ASSECO POLAND S.A. 
(Rzeszów) 



Sprzedaż eksportowa  
w 2018 r. 

Lider w kategorii 



Lider w kategorii sprzedaż eksportowa  
w 2018 r. 

BorgWarner Poland  
Sp. z o.o. 



Lider w kategorii 

Udział eksportu 
 w sprzedaży  

w 2018 r. 



Lider w kategorii udział eksportu w sprzedaży  
w 2018 r. 

BorgWarner Poland  
Sp. z o.o. 



Lider w kategorii 

Wielkość zatrudnienia  
w 2018 r. 



Lider w kategorii wielkość zatrudnienia 
w 2018 r. 

PRATT & WHITNEY 
RZESZÓW S.A. 





Lider w kategorii najwyższa kapitalizacja 
giełdowa na koniec 2017 r.  

ASSECO Poland S.A.  
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