Kemira Świecie – 25 lat na rynku
13 czerwca 2018 r. Kemira Świecie Sp. z o.o. obchodziła ćwierćwiecze swojego istnienia.
Na miejsce uroczystych obchodów wybrano urokliwy, zabytkowy Pałac w Polednie, oddalonym
od siedziby Kemiry w Świeciu nad Wisłą o ok. 12 km. Zaproszono przedstawicieli fińskiego
koncernu Kemira, m.in. z Finlandii, Austrii, Niemiec, grono najefektywniejszych pracowników
świeckiej spółki, reprezentantów branży celulozowo-papierniczej i chemicznej, z którymi
Kemira Świecie najbliżej i najefektywniej współpracuje, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej
(Polski, Rosji, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, Uzbekistanu) oraz najbliższych
przyjaciół firmy, związanych z nią praktycznie od samego początku.
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