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Tüm dünya bugün Covid-19'a karşı mücadele ediyor ve bu pandemiden etkilenen herkesle 
dayanışma içinde olduğumu ifade etmek isterim. Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve 
koşullar izin verdiğinde tekrar çalışmayı dört gözle beklediğimiz herkes için özel bir düşüncem var. 

Sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Katılımlarına, fedakarlıklarına saygının ifadesi olarak 
bizler de bireysel ve toplu olarak bu virüsle mücadelede sorumluluk almalıyız. Bunun için AKWEL 
grubu herkesin en iyi şekilde korunmasını sağlamak için bu olağanüstü duruma en uygun tedbirleri 
almış ve almaya devam edecektir. 

AKWEL personeline desteğimi sunmak istiyorum. Endişelerinizi, bazen çektiğiniz zorlukları ve 
maalesef bazılarının şu anda yaşadığı trajedileri biliyorum. Ancak krizleri yönetmek ve 
geleceğimizi güvence altına almak için geçmişteki ve şimdiki cesaretinizi ve bağlılığınızı da 
biliyorum. Hep birlikte üstesinden geleceğimizi biliyorum. 

Kendinize ve yakınlarınıza iyi bakın, 
yakında görüşmek üzere. 
 

Mathieu Coutier 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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