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Cele rozwojowe osiągnięte! 

 24 lipca 2017 roku odbyło się tegoroczne 

walne zgromadzenie akcjonariuszy 

Schöck. Zarząd potwierdził, że wszystkie 

cele założone na 2016 rok zostały  w pełni 

zrealizowane. Obroty firmy wzrosły o 

9,2% w porównaniu do roku ubiegłego i 

osiągnęły łącznie 158,8 miliona Euro.  

Sukcesy sprzedażowe i wzrost 

zatrudnienia  

W ostatnim roku zanotowano wzrost 

zatrudnienia na poziomie 9,4%, czyli w 

2016 roku Schöck zwiększył liczbę 

pracowników do około 770 osób. Ponadto 

dotychczasowa Rada Nadzorcza została 

wybrana na kolejne 5 lat. Rok 2016 był również okresem sukcesów sprzedażowych. Popyt na systemy 

i rozwiązania firmy Schöck wzrósł na niemal wszystkich rynkach europejskich. „Było to spowodowane 

bardzo dobrymi warunkami na rynku budowlanym, doskonałym pozycjonowaniem innowacyjnego 

asortymentu na kluczowych rynkach i znaczącym poszerzeniem działalności na rynkach 

zagranicznych.” - mówi przewodniczący Rady Nadzorczej Alfons Hörmann. W ogólnym rozrachunku 

na wzrost sprzedaży miały również wpływ: przyrost liczby ludności na terytorium Europy, 

zwiększający się wolumen inwestycyjny oraz niskie stopy procentowe w strefie Euro. Istotnym 

czynnikiem był również wzrost wydanych pozwoleń na budowę, a szacuje się, że w roku 2017 ich 

liczba będzie wciąż rosła. W 2016 w całej Europie  zostało wydanych o 20 % więcej pozwoleń niż w 
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latach ubiegłych, a w samych Niemczech liczba wydanych pozwoleń na budowę domów 

wielorodzinnych wzrosła o 33,5%.  

Kolejnymi czynnikami przyczyniającym się do ekonomicznego sukcesu firmy to inwestycja w 

edukację, szkolenia pracowników między innymi z zakresu zarządzania oraz przeprowadzone analizy 

potencjału i audyty. Dodatkowo aż 15,7 mln Euro przeznaczono na działania związane ze 

zwiększeniem mocy produkcyjnej w wielu oddziałach firmy, poszerzeniem usług logistycznych, a 

także na dział badawczo-rozwojowy i badania i IT. Zmiany te dotyczą wszystkich lokalizacji na terenie 

Niemiec, a w perspektywie średnioterminowej mają one objąć również oddziały poza granicami kraju 

Przykładem jest najnowsza inwestycja w Baden-Baden. W jej ramach powstanie wielofunkcyjny 

budynek, w którym mieścić się będzie produkcja, administracja oraz centrum obsługi klienta i 

ośrodek konferencyjny. 

Rok 2016 był poświęcony działaniom promocyjnym i reprezentacyjnym. Według badań 

przeprowadzonych wśród klientów firmy Schöck, wartości najlepiej oddające charakter marki to 

kompetencja i niezawodność. To właśnie te korzyści zostały zawarte w nowym niemieckim claimie 

firmy „Zuverlässigkeit trägt” („Niezawodność niesie”). 

 Rada Nadzorcza powołała nowego Prezesa Zarządu ze skutkiem od 1 stycznia 2018 roku. Na 

stanowisko to wybrany został Pan Alfons Hörmann, dotychczasowy prezes Rady Nadzorczej. Ponadto 

na corocznym Walnym Zgromadzeniu powołany został na jednego z członków Rady Nadzorczej Pan 

Nikolaus Wild, który do roku 2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu firmy Schöck.  

Firma Schöck stawia na ciągły rozwój i samodoskonalenie, a także nieustanne szkolenie i kształcenie 

pracowników. Dzięki temu jest ona rzetelnym i godnym zaufania partnerem biznesowym, a 

oferowane przez nią rozwiązania są gwarancją najwyższej jakości i niezawodności. 

 

Dodatkowe informacje o firmie Schöck Sp. z o.o. :  

 
Firma Schöck Sp. z o.o. należy do Grupy Schöck. Główną specjalnością firmy są rozwiązania do izolacji termicznej i 

akustycznej dla budownictwa jedno i wielorodzinnego. Grupa Schöck zatrudnia łącznie 700 pracowników. Oprócz głównej 

siedziby zarządu, zakładu produkcyjnego i magazynu w Baden-Baden firma Schöck posiada również magazyn dystrybucyjny 

w Essen (w którym odbywa się montaż końcowy) oraz zakład produkcyjny w Halle/Saale, na terenie Węgier i w Tychach 

(montaż końcowy). Pozostałe firmy należące do Grupy Schöck są rozmieszczone w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Holandii, 

Belgii, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, Rosji i Słowenii (oraz firmy współpracujące w całej Europie, Korei 

Południowej i Japonii). Jako producent firma Schöck projektuje, produkuje i rozprowadza innowacyjne elementy i systemy 

budowlane dla budownictwa lądowego. Jej celem jest rozwój coraz to lepszych jakościowo i doskonalszych elementów 

konstrukcyjnych zgodnie z hasłem: „budować nowocześnie”. Oprócz rozwiązań technicznych firma Schöck zwraca 

szczególnie uwagę na usługi i serwis. Dzięki temu wszystkie grupy klientów mają dostęp do szkoleń, programów 

obliczeniowych,  informacji technicznych i koniecznego doradztwa technicznego, aby „budować nowocześnie”. Flagowym 

produktem firmy Schöck jest łącznik termoizolacyjny Isokorb. Jego wysoką jakość i bezpieczeństwo stosowania potwierdza 

m.in. statuetka Top Builder 2016 dla jednego z najbardziej innowacyjnych produktów budowlanych dostępnych na rynku.  
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