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Grupa VELUX likwiduje działalność w Rosji i na Białorusi 

Grupa VELUX podjęła decyzję, aby całkowicie zakończyć swoją działalność w Rosji i na 

Białorusi. Decyzja ta jest następstwem ogłoszenia w ubiegłym miesiącu przez Grupę 

VELUX zawieszenia wszystkich działalności w Rosji i na Białorusi w związku z inwazją na 

Ukrainę.  

Grupa VELUX opuści te dwa rynki tak szybko, jak to będzie możliwe. W ciągu najbliższego miesiąca 

zostaną uregulowane wszystkie zobowiązania wobec wierzycieli i klientów, a pracownicy zostaną 

zwolnieni. Następnie Grupa złoży wnioski o dobrowolną likwidację spółek w Rosji i na Białorusi, tak 

aby ich działalność w tych krajach została oficjalnie zamknięta zgodnie z tamtejszym prawem. Grupa 

VELUX zatrudnia łącznie 72 osoby w biurach sprzedaży w Rosji i na Białorusi, ale nie posiada w tych 

krajach ani zakładów produkcyjnych, ani nieruchomości.  

"Od pewnego czasu analizowaliśmy naszą sytuację w Rosji i na Białorusi. Wraz z inwazją na Ukrainę, 

zawiesiliśmy wszystkie nasze operacje w Rosji i na Białorusi, ponieważ nie mogliśmy i nie chcieliśmy 

kontynuować działalności w tych dwóch krajach z uwagi na powagę sytuacji. Teraz podjęliśmy decyzję 

o szybkiej i oficjalnej likwidacji  ulokowanych tam biur sprzedaży” - mówi David Briggs, Prezes Grupy 

VELUX. 

„Nasz obecny status "zawieszenia działalności" nie zapewnia żadnej ochrony prawnej i może 

potencjalnie narazić pracowników na niebezpieczeństwo. Od ostatniej decyzji  sytuacja znacznie się 

pogorszyła. W połączeniu z zaostrzonymi sankcjami i zmieniającym się otoczeniem prawnym w Rosji, 

coraz trudniejsze staje się utrzymanie naszej działalności i bezczynne oczekiwanie na wyjaśnienie 

sytuacji. Głęboko ubolewamy nad konsekwencjami, jakie ta decyzja ma dla naszych pracowników i 

zapewnimy, że wszyscy oni otrzymają godziwe odprawy w podziękowaniu za ich wieloletnią, pełną 

poświęcenia pracę" – dodaje David Briggs. 

Wszystkie działania na Ukrainie pozostają nadal wstrzymane 

Sytuacja Grupy VELUX na Ukrainie pozostaje w dużej mierze niezmieniona. Działalność Grupy VELUX 

jest wstrzymana, wypłacamy pensje naszym pracownikom, którzy zostali odesłani do domów. Jednak 

w ramach wsparcia dla naszych pracowników i na prośbę rządu ukraińskiego zezwoliliśmy na 

ograniczone dostawy naszych produktów w bezpieczne rejony kraju, nadal będziemy płacić podatki i 

pensje.  

Przeczytaj więcej o zawieszeniu przez Grupę VELUX działalności na Ukrainie, w Rosji i na Białorusi 

ogłoszonym w ubiegłym miesiącu: https://prasa.velux.pl/zawieszenie-rosja-bialorus/ 
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Informacje o Grupie VELUX 
Od blisko 80 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej 
światła dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system 
doświetleń modułowych, żaluzje  rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne 
oraz systemy i rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy i 
zrównoważony klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie – z 
przedstawicielstwami handlowymi i zakładami produkcyjnymi w ponad 40 krajach, zatrudniamy około 16 000 
pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit 
(FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2020 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 2,9 mld 
euro, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 178 milionów euro. Więcej informacji na stronie 
www.velux.com 
 
Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce 
Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem  
i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 2 mld zł. Zatrudniają ponad 5600 
osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i 
Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o 
najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Grupa 
VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce około 900 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa VELUX 
jest obecna w Polsce od 30 lat. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu 
społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ok. 140 mln zł na wsparcie 
organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. 
Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania 
prezentowane są w regularnie publikowanych raportach CSR. Więcej informacji na www.velux.pl 

http://www.velux.com/

