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EL-SIGMA – 10 lat na rynku
W dniu 18 listopada br. z okazji 10-lecia Grupy Zakupowej EL-SIGMA w katowickim Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła 
się uroczysta gala jubileuszowa.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Katowice, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Związek Pracodawców 
Dystrybucji Elektrotechniki SHE, kluczowi dostawcy oraz liczni patroni medialni, w tym „Rynek Elektryczny”.

Uroczystość otworzył prezes zarządu EL-SIGMY Damian Hegenbarth, 
witając licznie zgromadzonych gości: władze spółki, pracowników, grono 
najważniejszych partnerów biznesowych oraz kilkudziesięciu członków Grupy 
Zakupowej, w tym także inicjatorów założenia organizacji.

W imieniu rady nadzorczej spółki głos zabrał jej 
przewodniczący Zbigniew Fraś, właściciel hurtowni 
ELFRA, jeden z inicjatorów powstania EL-SIGMY. Podczas 
przemówienia w szczególności podziękował tym, którzy 
tworzyli Grupę oraz przez kolejne lata budowali jej 
potencjał. 

Specjalne podziękowania otrzymali przedstawiciele fi rm EKO, MIREX i WiR – wciąż obecnych 
w szeregach EL-SIGMY – za kluczowy udział w powstaniu Grupy w 2006 r. Od lewej: 
Mirosław Pietrasiak z fi rmy MIREX, Adam Pasek z fi rmy EKO, Tomasz Borecki z fi rmy EKO
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Wśród obecnych gości byli: wiceprezydent Miasta Katowice Waldemar Bojarun, dyrektor SHE Tomasz Boruc oraz wiceprezes RIG 
Tomasz Zjawiony, którzy przekazali na ręce prezesa słowa uznania za dokonania EL-SIGMY w ostatniej dekadzie.

Okolicznościowe mowy wygłosili przedstawiciele wieloletnich i  kluczowych partnerów biznesowych Grupy z  � rm Hager Polo, 
Kanlux i Zamel.

Jubileusz uświetnił spektakl „Poskromienie złośnicy” Williama Shakespeare’a w wykonaniu czołowych aktorów Teatru Śląskiego 
oraz bankiet w teatralnym foyer. Wieczór zakończył się spotkaniem w hotelu Angelo by Vienna House Katowice.

Tomasz Boruc 
– dyrektor zarządzający SHE

Jacek Lubecki 
– prezes Hager Polo

Elżbieta Kowalczyk – dyrektor 
ds. sieci i Grup Zakupowych Kanlux

Tomasz Kwaśnicki 
– dyrektor handlowy Zamel

W skład Grupy EL-SIGMA wchodzi 
53 członków i 104 oddziały sprzedaży 

w całej Polsce.

Spotkanie było okazją do podzielenia się wrażeniami z działalności spółki, możliwością podsumowań oraz nagrodzenia wysiłku w działaniach na rzecz współtworzenia 
sukcesu całej organizacji. Po wręczeniu pamiątkowych statuetek fi rmom członkowskim doceniono również indywidualne dokonania pracowników EL-SIGMY.


