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Rubens Menin, a brazíliai MRV Engenharia vezetője nyerte az EY
világversenyét
Budapest, 2018.06.21. - Rubens Menin, a brazíliai MRV Engenharia e Participações S.A
(MRV) alapító elnöke nyerte el az EY Az Év Üzletembere nemzetközi díjat, az EY World
Entrepreneur of the Year idei döntőjén. A Monte-Carlóban tartott fináléba 49 ország
győztesei kerültek be. Magyarországot a verseny hazai nyerteseként Váradi József, a
Wizz Air alapító-ügyvezetője képviselte a világ legjobb üzletemberei között.
Rubens Menin 1979-ben, mindössze 21 évesen alapította meg az MRV nevű építőipari cégét,
arra a felismerésre alapozva, hogy rengeteg brazil számára elérhetetlennek számított a
lakástulajdon megszerzése. A vállalat mára Latin-Amerika legnagyobb ingatlanfejlesztőjévé vált
az eladott lakások számát tekintve, Brazíliában pedig a legnagyobb olyan fejlesztő, amely az
alacsony jövedelműeknek épít otthonokat. Az MRV 2017-ig több mint 320 ezer házat és lakást
épített fel, amelyek több mint egymillió ember számára biztosítanak lakhatást.
„Egész életemben azt a célt követtem, hogy azok számára is lehetővé tegyem a saját otthont,
akiknek ez elérhetetlen álomnak tűnt csupán. Nagyon büszke vagyok az elismerésre, de ez
korántsem jelenti a munkám végét. Hiszek abban, hogy a gazdasági erő nemcsak a
gazdagságról szól, hanem a társadalmi fejlődésről is, amit az MRV örökségeként a következő
generációknak is szeretnék átadni” – tette hozzá Rubens Menin.
Magyarországot, az EY Az Év Üzletembere díjat 2017-ben elnyerő Váradi József, a Wizz Air
alapítója és ügyvezetője képviselte a világversenyen. Váradi József 2003-ban alapította meg a
Wizz Airt. A cég mára Közép-Kelet-Európa legnagyobb diszkont-légitársaságává vált, közel 18
százalékos piaci részesedéssel és mintegy 4000 dolgozóval.
Az eseményről készült képek az alábbi címen érhetők el:
https://www.flickr.com/photos/studiophenix/sets
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Az EY-ról
Az EY egyike a világ vezető könyvvizsgáló, adó-, tranzakciós és üzleti tanácsadást nyújtó
vállalatainak. Tapasztalatunk és az általunk nyújtott minőségi szolgáltatások segítséget
nyújtanak a bizalom megerősítésében a tőkepiacokon és a gazdaságban világszerte. Olyan
kivételes vezetők kerülnek ki munkatársaink közül, akik közösen azért dolgoznak, hogy
megfeleljenek az ügyfeleinkkel szembeni vállalásaiknak. Ennek érdekében kiemelkedő szerepet
játszunk egy jobban működő világ felépítésében munkatársaink, ügyfeleink és a minket
körülvevő közösségek számára.
Az EY név a globális szervezetre, illetve az Ernst & Young Global Limited egy vagy több tagjára
utal, amelynek mindegyike önálló jogi személy. Az angliai székhelyű Ernst & Young Global
Limited (company limited by guarantee) nem foglalkozik ügyfelek részére történő
szolgáltatásnyújtással. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra a www.ey.com
címen.
A WEOY-ról
Az 1986-ban Amerikában debütált és 2003 óta hazai hagyományokkal is rendelkező EY Az Év
Üzletembere program olyan üzletembereket kíván elismerni, akik kitűnnek egyedi és innovatív
megoldásaikkal és készek vállalkozásukat magasabb szintre emelni. A Monacóban tartott, az
EY World Entrepreneur of the Year versenyében az EY Az Év Üzletembere díj előző évi
nyertese képviseli Magyarországot. A verseny és az azt követő programok egyedülálló
kapcsolathálót biztosítanak a döntősök, különdíjasok és a győztes számára mind nemzeti mind
globális szinten.
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