Regulamin 8. edycji konkursu
„Dynamiczny Przedsiębiorca”
23 kwietnia 2019 r.

1) Wstęp
W konkursie „Dynamiczny Przedsiębiorca” nagradzane są osoby, które aktywnie
uczestniczą w zarządzaniu dynamicznym polskim przedsiębiorstwem prywatnym.
Organizatorem Konkursu „Dynamiczny Przedsiębiorca” jest Grant Thornton
Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z
siedzibą w Poznaniu.

2) Kryteria konkursu
a) W konkursie „Dynamiczny Przedsiębiorca” biorą udział wyłącznie Klienci Grant
Thornton, rozumiani jako przedsiębiorstwa, dla których Grant Thornton świadczył
odpłatne usługi w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2019 r. (decyduje
data wystawienia ostatniej faktury VAT na rzecz Klienta).
b) W konkursie nie biorą udziału spółki skarbu państwa, organy administracji
publicznej ani podległe im pomioty, jednostki samorządu terytorialnego ani
podległe im podmioty, polskie oddziały zagranicznych przedsiębiorstw, fundacje,
stowarzyszenia i związki wyznaniowe.
c) Tytuł „Dynamicznego Przedsiębiorcy Roku” przyznawany jest Klientowi GT, który
w ostatnich trzech latach, za które w bazie Emis dostępne są dane ze
sprawozdań finansowych, odnotował najwyższy skumulowany wzrost
przychodów w ujęciu procentowym, przy czym brany pod uwagę jest w pierwszej
kolejności wzrost w latach 2016-2018 (wynik z 2018 r. w relacji do wyniku z 2015
r.), a przy braku danych za ten okres analizowany jest wzrost w latach 2015-2017
(wynik z 2017 r. w stosunku do wyniku z 2014 r.). Brak danych za oba te okresy
eliminuje firmę z konkursu.
d) Analizie poddawane są wyłącznie firmy, które w roku poprzedzającym badane
okresy miały przychody nie mniejsze niż 50 mln zł netto.

e) Brane pod uwagę są wyłącznie firmy, dla których w bazie Emis dostępne są
dane, o których mowa w podpunktach c) i d).
f) Brane pod uwagę są wyłącznie firmy, które w ostatnim roku, za które w bazie
Emis dostępne są dane, nie odnotowały spadku przychodów w stosunku do roku
poprzedniego.
g) Na podstawie dynamiki przychodów uzyskanej dla każdej z firm na podstawie
analizy opisanej powyżej ułożona zostanie lista rankingowa. Właścicielowi lub
współwłaścicielom (osobom fizycznym posiadającym udziały w przedsiębiorstwie
i jednocześnie zaangażowanym w bieżące nim zarządzanie) firmy o najwyższej
dynamice przychodów przyznany zostanie tytuł „Dynamiczny Przedsiębiorca
Roku”, a właścicielom kolejnych 9 firm w rankingu przyznany zostanie tytuł
„Nominowanych” do tej nagrody.
h) Gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagrody odbędzie się 6 czerwca 2019 r. w
trakcie konferencji „Forum Przedsiębiorców – Wieczór Inspiracji” organizowanej
przez Grant Thornton w hotelu Westin w Warszawie.

3) Nagroda
a) Nagroda ma charakter jedynie prestiżowy. Przyznanie nagrody nie wiąże się dla
nominowanych i laureatów z żadnymi korzyściami finansowymi.
b) Laureaci mogą wykorzystywać fakt przyznania nagrody w celach promocyjnych
i reklamowych.

4) Zmiany regulaminu
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu konkursu.

