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WSPÓŁZAŁOŻYCIEL ICEYE Z SZANSĄ NA ZDOBYCIE
NAGRODY POLSKIEJ RADY BIZNESU
W 2019 roku po raz ósmy zostaną wręczone Nagrody Polskiej Rady Biznesu (PRB). Wśród ﬁnalistów
znalazł się Rafał Modrzewski, prezes i jeden z założycieli ﬁrmy ICEYE, która buduje przełomową
konstelację radarowych mikrosatelitów obserwacji Ziemi.
Nagrody PRB nazywane są niekiedy "biznesowymi Oskarami". Po raz pierwszy wręczono je w 2012
roku. Jak można przeczytać na stronie Polskiej Rady Biznesu "Tym prestiżowym wyróżnieniem
honorowane są osoby, które dzięki swojej wytrwałości, odwadze i przedsiębiorczości potraﬁą w
znaczący sposób wpływać na otaczającą nas rzeczywistość gospodarczą i społeczną."
Do Polskiej Rady Biznesu należą właściciele oraz wysoko postawieni menedżerowie kluczowych
przedsiębiorstw krajowych oraz ﬁrm międzynarodowych spośród wielu gałęzi przemysłu.
Kandydatów do nagrody ocenia 24-osobowa Kapituła Nagrody PRB. Da Kapituły zaliczają się:
1.
2.
3.
4.

autorytety życia gospodarczego, naukowego, kulturalnego;
Zarząd PRB;
członkowie rodzin Patronów Nagrody;
laureaci ubiegłorocznych edycji.

W tym roku do nagród zgłoszono łącznie 340 osób. Ostatecznie, do ﬁnału zakwaliﬁkowanych zostało
po trzech nominowanych w każdej z trzech następujących kategorii: "Sukces", "Wizja i innowacje"
oraz "Działalność społeczna".
Rafał Modrzewski znalazł się w gronie kandydatów ubiegających się o nagrodę w kategorii "Wizja i
innowacje". Na stronie internetowej PRB został przedstawiony w następującej notce biograﬁcznej:
współzałożyciel i CEO działającej od 2014 roku spółki ICEYE, która jako pierwsza i jedyna ﬁrma na
świecie stworzyła i skomercjalizowała mikrosatelitę wyposażonego w radar syntetycznej apertury
(SAR). Umożliwia on obserwację Ziemi niezależnie od warunków pogodowych, zachmurzenia, czy też
pory dnia i nocy. Konstelacja 18 satelitów ICEYE ma zrewolucjonizować rynek obserwacji
satelitarnych, dostarczając dane niemal w rzeczywistym czasie, 24 godziny na dobę. Własna sieć
mikrosatelitów ICEYE ma powstać do końca 2020 roku.
W kategorii "Wizja i innowacje" nagradza się "zastosowanie nowej, odważnej, niestandardowej i
niekonwencjonalnej koncepcji lub nowej idei biznesowej". W jej ramach z Modrzewskim rywalizują o
wyróżnienie:
Dawid Cycoń – współzałożyciel, prezes zarządu i dyrektor ds. badań i rozwoju w ML System;
Wiktor Schmidt – współtwórca i CEO Netguru.

Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone 27 maja 2019 roku podczas uroczystej Gali w warszawskim
Uﬃcio Primo.
Jak zapewnia Polska Rada Biznesu: "Wszyscy ﬁnaliści zostali bardzo wnikliwie przeanalizowani pod
względem moralności płatniczej i sprawdzeni we wszystkich dostępnych rejestrach dłużników.
Wszystkie spółki pozytywnie przeszły weryﬁkację partnera konkursu ﬁrmy Euler Hermes oraz ﬁrmy
doradczej PwC, która od tego roku jest również partnerem merytorycznym 8. edycji Nagrody Polskiej
Rady Biznesu."
Czytaj też: ICEYE Polska z nagrodą Agencji Rozwoju Przemysłu
PRB/PZ

