
 

 

 AKWEL S.A. 
975, ROUTE DES BURGONDES 
01410 CHAMPFROMIER - FRANCE 
Tel.: +33 4 50 56 98 98 

 

WWW.AKWEL-AUTOMOTIVE.COM 

AKWEL SA s představenstvem a dozorčí radou s kapitálem 21 392 832 eur 
344 844 998 RCS Bourg-en-Bresse 
Sídlo společnosti: 975, ROUTE DES BURGONDES - 01410 CHAMPFROMIER - FRANCIE 

EFFICIENT AUTOMOTIVE SOLUTIONS 

 

Celý svět dnes bojuje proti onemocnění Covid-19 a chtěl bych vyjádřit svou solidaritu se všemi, 
které tato pandemie postihla. Myslím zejména na naše zaměstnance, zákazníky, dodavatele a 
všechny, na které se těšíme, abychom s nimi opět pracovali, jakmile to situace umožní. 

Zvláštní uznání bych chtěl vyslovit pracovníkům ve zdravotnictví. Z úcty k jejich nasazení a 
odhodlání musíme jako jednotlivci i společnost projevovat v boji proti tomuto viru odpovědnost. Za 
tímto účelem skupina AKWEL přijala a bude přijímat v této výjimečné situaci co možná 
nejvhodnější opatření, abychom co nejlépe zajistili ochranu všech. 

Zaměstnance skupiny AKWEL, chci ujistit o své podpoře. Vím o Vašich starostech, problémech a 
bohužel i dramatech, které někteří z Vás právě prožívají. Ale také vím o Vaší odvaze a odhodlání, 
které jste projevovali v minulosti i dnes, k řešení krizí a zabezpečení naší budoucnosti. Vím, že 
spolu to vydržíme. 

Opatrujte sebe i své blízké a brzy na 
shledanou. 
 

Mathieu Coutier 

Předseda představenstva 
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