
                        

Persbericht  

 
Polyscope Polymers bekroond tot Best Managed Company 2015 

 
Polyscope blinkt uit in flexibiliteit 
 

Amsterdam, 2 december 2015 -Polyscope behoort ook dit jaar tot één van de beste geleide 

bedrijven van het Nederlandse midden- en grootbedrijf. Dat maakte ING en Deloitte afgelopen 

dinsdag 1 december bekend. De kwalificatie maakt onderdeel uit van het Best Managed 

Companies programma dat ING en Deloitte samen met het Erasmus Centre for Entrepreneurship / 

Rotterdam School of Management organiseren. Polyscope werd geprezen voor haar prestatie het 

bedrijf wereldwijd steeds krachtiger te positioneren middels een slimme combinatie van product- 

en business innovatie. 

Deloitte organiseert het Best Managed Companies programma voor het achtste jaar en voor de 

tweede keer samen met ING. Polyscope deed dit jaar voor de vierde keer mee en werd door de jury 

voor de derde op rij  bekroond tot één van de best geleide bedrijven van Nederland. Hiervoor 

beoordeelden Deloitte en ING de strategie, de bedrijfsvoering, de mate van innovatie, de getoonde 

flexibiliteit en de financiële resultaten van Polyscope. 

Unieke eigenschappen Polyscope 

Polyscope viel op vanwege haar inzet om een uniek polymeer, wereldwijd in een aantal nieuwe 

strategische marktsegmenten te positioneren. Dhr. Muezers, algemeen directeur, zegt hierover: 

“Polyscope werkt voortdurend aan een dynamische marktstrategie waarin vanuit een exploratieve 

diversificatie een voorwaartse integratie wordt bewerkstelligd” Daarnaast geeft Dhr. Muezers aan 

dat het Best Managed Companies programma zeer waardevol is voor de ontwikkeling van het 

bedrijf. “De feedback die we van Deloitte en ING krijgen op onze bedrijfsvoering biedt handvatten 

voor de toekomst. Het komende jaar zal Polyscope zich verder ontwikkelen om haar missie rondom 

duurzame groei waar te maken.”  

Over het Best Managed Companies programma 

Op zoek naar de best geleide bedrijven binnen het Nederlandse midden- en grootbedrijf beoordelen 

ING en Deloitte de strategie, de bedrijfsvoering, de mate van innovatie, de flexibiliteit en de 

financiële resultaten van de deelnemende bedrijven. Het Best Managed Companies programma richt 

zich op Nederlandse ondernemingen die een omzet kennen van minimaal vijftien miljoen euro, 



daarnaast financieel gezond zijn en een aandeelhoudend of zelfstandig bevoegd management 

hebben. Een overzicht van de winnaars is te vinden op www.bestmanagedcompanies.nl.  
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Neem voor meer informatie contact op met Dhr. P. Muezers, Polyscope Polymers BV 

Polyscope Polymers BV 

Prins de Lignestraat 28 

NL-6161CZ Geleen 

+ 31- (0) 46 – 750 00 10 

info@polyscope.eu 

www.polyscope.eu 

 


