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Întreaga lume luptă în prezent împotriva COVID-19, iar eu vreau să îmi exprim solidaritatea față de 
toate persoanele afectate de această pandemie. Îmi îndrept gândul către toți colaboratorii, clienții 
și furnizorii noștri și toți cei cu care de-abia așteptăm să lucrăm din nou de îndată ce situația ne va 
permite acest lucru. 

Doresc să exprim recunoștința noastră față de personalul din domeniul sănătății. Din respect 
pentru implicarea și devotamentul lor, trebuie, atât la nivel individual, cât și colectiv, să dăm 
dovadă de responsabilitate pentru a lupta împotriva acestui virus. În acest scop, grupul AKWEL a 
luat și va lua măsurile cele mai bine adaptate acestei situații excepționale, astfel încât să asigure o 
protecție cât mai bună a tuturor. 

De asemenea, țin să asigur personalul AKWEL de toată susținerea mea. Cunosc îngrijorările 
dumneavoastră, dificultățile cu care vă confruntați uneori și, din păcate, dramele pe care unii le 
trăiesc în acest moment. Dar cunosc și curajul și angajamentul manifestate de dumneavoastră în 
trecut și în prezent pentru a gestiona crizele și a asigura viitorul nostru. Știu că împreună le vom 
face față. 

Aveți grijă de dumneavoastră și de 
apropiații dumneavoastră și pe curând. 
 

Mathieu Coutier 

Președintele Comitetului Executiv 
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