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CREOTECH INSTRUMENTS PO RAZ TRZECI Z
RZĘDU WŚRÓD TECHNOLOGICZNYCH LIDERÓW
WZROSTU W EUROPIE ŚRODKOWEJ
Firma Creotech Instruments S.A., została po raz trzeci z rzędu wyróżniona w prestiżowym
rankingu Technology Fast 50 prowadzonym przez ﬁrmę doradczą Deloitte. Zestawienie
obejmuje najszybciej rozwijające się ﬁrmy technologiczne w Europie Środkowej. W
tegorocznej, 19. już edycji rankingu, ﬁrmy z polski zajęły 18 z 50 miejsc.
Ranking Deloitte Technology Fast 50 to zestawienie najszybciej rozwijających się
środkowoeuropejskich przedsiębiorstw technologicznych, uszeregowanych na podstawie
skumulowanego wzrostu przychodu operacyjnego. Średni wzrost przychodów w 2017 w porównaniu
do 2014 roku ﬁrm, które znalazły się w rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe wyniósł 1
290 proc. Rok wcześniej było to 1 127 proc. (rok 2016 w porównaniu do 2013).

W latach 2014-2017 nasza ﬁrma osiągnęła 302% dynamikę
skumulowanego wzrostu przychodu operacyjnego i zajęła 43. miejsce w
zestawieniu. Oznacza to, że w czasie ostatnich 4 lat urośliśmy ponad
trzykrotnie. Co warte podkreślenia nasza spółka już po raz trzeci z rzędu
znalazła się w głównym zestawieniu 50 najszybciej rozwijających się ﬁrm.
Taka sztuka udała się tylko dwóm innym polskim spółkom i jest to dla nas
prawdziwy powód do dumy. Te liczby dowodzą, że rozwój Creotech jest
konsekwentny i trwały, a wzrost wartości spółki postępuje dynamicznie
mimo, że skala naszego biznesu jest już dość spora.
Jacek Kosiec, prezes Creotech Instruments

Konsekwentne dążenie do celu
Creotech Instruments S.A. w 2012 roku zdeﬁniował swoją misję – do 2020 roku wejść do europejskiej
rodziny podmiotów, które są w stanie samodzielnie integrować jednostki satelitarne. W latach
2012-2014 Creotech rozwinął, ale również doprecyzował swój cel – do 2020 roku zostać integratorem
jednostek satelitarnych klasy mikro (o masie pomiędzy 10, a 100 kg) oraz zaproponować swoją
własną platformę satelitarną, która będzie w stanie wypełnić ramy Narodowego Programu
Kosmicznego, a także stać się ﬂagowym produktem eksportowym rodzącego się sektora kosmicznego
w Polsce.

Od tego czasu ﬁrma dowiodła swoich kompetencji w zakresie montażu elementów kosmicznych (m.in.
misja ASIM na Międzynarodową Stację Kosmiczną, misja ExoMars – szukanie śladów życia na Marsie),
tworzenia oprogramowania do układów satelitarnych i satelitów (m.in. projekt OPS-SAT),
projektowania zaawansowanych podsystemów na potrzeby aplikacji kosmicznych (m.in. projekt
kamery teleskopu NEOSTEL – w ramach programu monitorowania kosmicznych zagrożeń).
Firma jest także liderem konsorcjum, które na zlecenie ESA zbudowało platformę CreoDIAS,
gwarantującą szybki, prosty i wygodny dostęp do danych z europejskich satelitów programu
Copernicus oraz ich przetwarzanie. Spółka zawarła także strategiczne partnerstwo z ﬁńską spółką
ICEYE, na rzecz której przeprowadzi integrację nawet 18 satelitów konstelacji zobrazowania
radarowego.
Czytaj też: Polsko-ﬁńska współpraca na rzecz budowy innowacyjnej konstelacji satelitów SAR
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