30 stycznia zezwolenia otrzyma 12 firm: Elfa Pharm Sp. z o.o., BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z
o.o., Wirthwein Polska Sp. z o.o., Quick-Mix Sp. z o.o., Poprawa Producent Opakowań Tekturowych, Thermica
Sp. z o.o., Sponcel Sp. z o.o., Weidenhammer Polska Sp. z o.o., VPK Packaging Sp. z o.o., Star Fitness S,A,,
Huta Szkła Anewal Sp. z o.o., Hapam Poland Sp. z o.o.
Łącznie zadeklarowały one nakłady inwestycyjne na poziomie prawie 184 mln zł, oraz utworzenie 241 nowych
miejsc pracy oraz utrzymanie 1015 dotychczasowych etatów.



Elfa Pharm Sp. z o. o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej (Podstrefa Chociw).

Projekt przewiduje uruchomienie zakładu produkcji kosmetyków i wyrobów sanitarno-higienicznych w nowo
zakupionym zakładzie w Chociwiu. W istniejących i dostosowanych do produkcji farmaceutycznej
pomieszczeniach zostaną zainstalowane nowe linie produkcyjne, służące do wytwarzania i konfekcjonowania
kosmetyków. Realizacja inwestycji zaplanowana została w trzech etapach, tak by jak najszybciej uruchomić
produkcję i sprzedaż wyrobów. Ma to pozwolić na wdrożenie produkcji nowych asortymentów kosmetyków oraz
artykułów sanitarno-higienicznych, a także niezbędnych opakowań.
Elfa Pharm Sp. z o. o. wchodzi w skład Grupy ELFA, do której należą działające na Ukrainie: ELFA Laboratoria
Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie oraz Naukowo-Produkcyjne Przedsiębiorstwo ELFA z siedzibą w Korosten. Firmy
te działają w sferze produkcji, logistyki, marketingu i handlu na rynku kosmetyków, wyrobów sanitarnohigienicznych i chemii gospodarczej. Grupa powstała w roku 1997 i obecnie jest jednym z wiodących
producentów kosmetyków na Ukrainie. Jej działalność koncentruje się na produkcji środków kosmetycznych,
opakowań dla kosmetyków oraz zabezpieczeniu logistyki i dystrybucji produktów własnych oraz partnerów
handlowych.
ELFA proponuje szeroki asortyment środków kosmetycznych, łącznie ok. 600 produktów oferowanych
w 16 markach. Sprzedaż odbywa się na całym obszarze Ukrainy. Od 2008 r. Grupa eksportuje swoje wyroby,
sprzedając je w państwach WNP oraz na Łotwie, Litwie a od 2011 r. także w Polsce.
Spółka zatrudni na terenie ŁSSE co najmniej 30 nowych pracowników (do 31 grudnia 2015 r.) i zamierza ponieść
wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 8 mln zł (do 31 grudnia 2015 r.)


BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. otrzymał już czwarte zezwolenie na prowadzenie
działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

W ramach nowej inwestycji BSH zamierza wybudować nowy budynek biurowy przy ul. Wedmanowej w Łodzi,
w którym utworzone zostałoby centrum usług wspólnych świadczące usługi finansowo-księgowe, IT oraz
związane z procesem zakupowym (w szczególności w zakresie przetwarzania danych) dla spółek z Grupy BSH.
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. jest polską spółką-córką światowego koncernu BSH Bosch und
Siemens Haugerate GmbH z siedzibą w Monachium. BSH jest liderem rynku sprzętu AGD w Europie. W Polsce
Spółka prowadzi działalność w dwóch lokalizacjach. Centrala firmy znajduje się w Warszawie i skupia marketing,
sprzedaż krajową, logistykę i kontroling oraz nadzór nad księgowością. Obiekty produkcyjne i centra logistyczne

zostały usytuowane w Łodzi i Bukowcu. W trzech zakładach produkcyjnych produkowane są pralki, zmywarki,
suszarki do ubrań marek Bosch, Siemens oraz wprowadzonej w 2009 r. marki AGD Gaggneau.
Spółka zadeklarowała zatrudnienie co najmniej 20 nowych pracowników (do 31 grudnia 2015 r.). oraz utrzymanie
łącznie dotychczasowego zatrudnienia na poziomie 684 osób do końca 2018 roku. BSH poniesie wydatki
inwestycyjne w wysokości co najmniej 4,2 mln zł (do 31 grudnia 2015 r.).


Wirthwein Polska Sp. z o.o. otrzymał drugie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Planowana inwestycja polega na rozbudowie istniejącego
parku maszynowego oraz instalacji i wyposażenia technicznego hali produkcyjnej. Planowane jest
rozszerzenie palety produktów, skierowanych do dotychczasowych, a także nowych klientów, przede
wszystkim z branży samochodowej.

Od roku 1998 spółka Wirthwein Polska, jako dostawca systemowy firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
sp. z o.o., produkuje w swoich łódzkich zakładach części do urządzeń AGD. Aktualnie zakład jest dostawcą nie
tylko elementów z tworzyw sztucznych do pralek, suszarek do odzieży czy zmywarek, ale również części dla
branży elektro, a od roku 2010 również dla motoryzacji.
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia
kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokościco najmniej 11.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 marca
2015 r. oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie średnio 183 osób(za okres
pełnych 12 miesięcy poprzedzających dzień wydania zezwolenia), poprzez zatrudnienie co najmniej 20 nowych
pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej
203 pracowników w terminie do dnia 30 września 2020 r.


Quick-mix Sp. z o.o. otrzymał kolejne zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej w Podstrefie Rawa Mazowiecka

Jest to drugie zezwolenie strefowe dla quick-mix. Planowana inwestycja polega na budowie nowej linii
produkcyjnej wyrobów mokrych wraz z halą o powierzchni 1.000 m² oraz zapleczem laboratoryjnym. W związku
z poszerzeniem produkcji wybudowana zostanie także nowa oczyszczalnia ścieków. Nowa linia produkcyjna
pozwoli na rozszerzenie produkowanego asortymentu oraz umożliwi wytwarzanie w Rawie Maz. najwyższej
jakości innowacyjnych wyrobów takich jak tynki, farby i grunty, stanowiących elementy nowoczesnych systemów
dociepleń.
W związku z nową inwestycją, Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5,1 mln zł
i zatrudnić 10 nowych pracowników (do 30 czerwca 2018) oraz utrzymać zatrudnienie na poziomie 35 osób do
końca 2021 roku.


POPRAWA Producent Opakowań Tekturowych otrzymał zezwolenie na działalność w Łódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Podstrefie Ostrzeszów (Wielkopolska)

Jest to już drugie zezwolenie dla firmy w ŁSSE. Planowana inwestycja polega na budowie hali wraz z nową linią
produkcyjną. Firma działa w branży opakowaniowej od 1990 roku. Zajmuje się kompleksową produkcją
opakowań z tektury falistej wielowarstwowej.

W związku z nową inwestycją, firma zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4,5 mln zł
oraz zatrudnić przynajmniej 10 nowych pracowników (do końca 2014 r.) oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie
łącznie co najmniej 66 pracowników do końca 2017 r.


Thermica Sp. z o. o. w Podstrefie Skierniewice wybuduje zakład produkcyjny płyt styropianowych oraz
chemii budowlanej. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesną linię do produkcji styropianu oraz do
produkcji zapraw klejowych.

Thermica poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2,1 mln zł do końca 2015 roku oraz zatrudni
przynajmniej 15 nowych pracowników (do końca marca 2015 r.).


Sponcel Sp. z o.o. w Podstrefie Kleszczów uruchomi zakład produkujący gąbkę celulozową na
potrzeby producentów artykułów gospodarstwa domowego.

Sponcel zainwestuje przynajmniej 50 mln zł do końca 2017 roku i zatrudni co najmniej 35 nowych pracowników
(do końca 2015 r.)










Weidenhammer Polska Sp. z o.o. w Podstrefie Kutno ŁSSE wybuduje zakład produkujący opakowania
- tuby z tektury wielowarstwowej do pakowania przekąsek i innych produktów żywnościowych. Spółka
poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 25 mln zł do końca 2015 roku oraz zatrudni
przynajmniej 31 nowych pracowników (do końca 2015 r.).
VPK Packaging Sp. z o.o. w Podstrefie Radomsko ŁSSE uruchomi zakład produkujący opakowania z
tektury. Firma jest częścią międzynarodowej Grupy VPK, której działalność obejmuje szeroką gamę
produktów z papieru i tektury. Spółka zainwestuje przynajmniej 58,8 mln zł do końca czerwca 2016 r.
i zatrudni co najmniej 30 nowych pracowników (do końca czerwca 2016 r.)
Star Fitness S.A. działa w branży fitness i specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu siłowni
i klubów fitness w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń. W związku z nową inwestycją Spółka zamierza
ponieść na terenie Podstrefy Kutno ŁSSE wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 8 mln zł do
2018 roku oraz zatrudnić co najmniej 20 pracowników do końca 2018 roku.
Huta Szkła Anewal Sp. z o.o. będzie produkować słoiki dla branży spożywczej oraz przetwórstwa
rolno-spożywczego, a także znicze oraz szklane naczynia ozdobne. Produkcją uzupełniającą będzie
wytwarzanie elementów stanowiących uzupełnienie do produkcji wyrobów ze szkła, np. nakrętek,
podstawek itp. z tworzyw sztucznych oraz opakowań z papieru i tektury. Spółka zamierza ponieść na
terenie Podstrefy Piotrków ŁSSE wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4,6 mln zł do 2017 roku
oraz zatrudnić co najmniej 20 pracowników w terminie do końca 2017 r.
Hapam Poland Sp. z o.o. zamierza rozbudować zakład oraz zakupić nowe linie technologiczne,
maszyny i urządzenia do produkcji w Łodzi. Spółka jest jednym z czołowym producentem odłączników
wysokiego napięcia na świecie i zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5 mln
zł do 2018 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy kształtujące się na
poziomie 65 osób o co najmniej 6 nowych pracowników.

