INWESTYCJE ZA PONAD 161 MILIONÓW ZŁOTYCH NA MAZOWSZU
06.05.2022 Aktualności
Do grona inwestorów Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. dołączyły kolejne dwie ﬁrmy. Przedsiębiorstwa będą
realizowały na terenie Mazowsza projekty, których wartość zaplanowano na kwotę co najmniej 161 370 000 złotych.
KROSS Spółka Akcyjna będzie realizować inwestycję o wartości 141 980 000 zł związaną ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej
istniejącego zakładu produkcji rowerów. W Przasnyszu wybudowana zostanie nowa hala produkcyjna ściśle powiązana funkcjonalnie z
obecną częścią zakładu, zostaną zakupione nowoczesne środki trwałe (linie technologiczne, maszyny i urządzenia produkcyjne) oraz
wartości niematerialne i prawne. Planowane zwiększenie zdolności produkcyjnych nastąpi dzięki znacznemu powiększeniu powierzchni
produkcyjnej, jak również dzięki znacznej automatyzacji i cyfryzacji procesu produkcyjnego. W celu zapewnienia efektywnego zarządzania
procesem produkcyjnym o zwiększonym wolumenie produkcji, część projektu dotyczy cyfrowych systemów zarządzania produkcją.
KROSS Spółka Akcyjna to podmiot z wieloletnim doświadczeniem w zakresie produkcji rowerów, sprzętu sportowego oraz metalowych
wyrobów gotowych. W swojej ofercie posiada takie produkty jak rowery górskie, gravel, szosowe, turystyczne, miejskie oraz elektryczne.
Pod marką KROSS sprzedawane są także komponenty i akcesoria rowerowe. Obecnie rowery marki KROSS można spotkać w ponad 50
krajach świata w tym w Europie Środkowo-Wschodniej, Europie Zachodniej, Ameryce oraz na rynkach krajów afrykańskich i azjatyckich.
Więcej informacji o inwestorze.
Zakład Mleczarski Winnica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaplanowała inwestycję o wartości 19 390 000 złotych, która ma na
celu rozbudowę istniejącego zakładu przetwórstwa mleka. Istniejące obiekty zostaną powiększone o ok. 500 m² części produkcyjnej i ok.
1000 m² części magazynowej. W nowej części zakładu zlokalizowane zostaną m.in.: hala pakowania, chłodnia wyrobu gotowego oraz
magazyny. W rozbudowanej części produkcyjnej zlokalizowane zostaną nowoczesne instalacje technologiczne: linia odwróconej osmozy,
linia do paletyzacji i maszyna pakującej. Celem projektu jest zwiększenie łącznych możliwości produkcyjnych zakładu.
Zakład Mleczarski Winnica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się przetwórstwem mleka i produkcją świeżych produktów
mlecznych. Zróżnicowanie asortymentu uzależnione jest od zmieniających się trendów na rynku mleczarskim, a wielkość produkcji od
zapotrzebowania i mocy przerobowej zakładu. Od 2006 roku właścicielem Zakładu w Winnicy jest francuski koncern Lactalis, największy w
Europie producent serów, między innymi takich marek jak Président, Galbani, Bridel, Lepetit, Lanquetot, Société oraz mleka i śmietany.
Więcej informacji o inwestorze.

Powrót

