Nowoczesne Centrum Produkcyjno-Rozwojowe
Apator SA
20 czerwca 2011 r.

scalenie działek

+1197%

Decyzje dotyczące sprzedaŜy obecnej
nieruchomości

+10%
+21%

+14%

+31%
-94%

-53%

Harmonogram realizacji inwestycji

+1197%

 27 maja 2008 r.:
podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą Apator SA w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ prawa uŜytkowania
wieczystego gruntu przy ul. śółkiewskiego w Toruniu oraz budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu
przedmiot własności.
 23 czerwca 2008 r.:
podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w sprawie sprzedaŜy prawa uŜytkowania
wieczystego gruntu przy ul. śółkiewskiego w Toruniu oraz budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu
przedmiot własności.
 połowa 2009 r.:
po zmianie właściciela Galerii Copernicus w Toruniu, przystąpienie do ponownych negocjacji w sprawie sprzedaŜy
nieruchomości Apator SA w Toruniu.
 28 grudnia 2010 r.:
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na
obszarze PSSE.
+10%
+21%
 9 marca 2011 r.:
nabycie nieruchomości od PSSE w Ostaszewie.
 18 kwietnia 2011 r.:
+14% w Toruniu, z Galerią Copernicus
zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaŜy nieruchomości przy ul. śółkiewskiego
Toruń 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 25 maja 2011 r.:
podpisanie +31%
umowy z generalnym wykonawcą Nowoczesnego Centrum Produkcyjno - Rozwojowego Apator SA, firmą
Marbud Grupa Budowlana
-94%SA.
-53%

 marzec 2012 r.
planowane zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie obiektu.
 kwiecień - maj 2012 r.
planowane przeniesienie firmy do nowej lokalizacji.
 najpóźniej do 31 lipca 2012 r.
termin zawarcia ostatecznej umowy sprzedaŜy nieruchomości przy ul. śółkiewskiego w Toruniu.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Lokalizacja nowego zakładu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Obszar PSSE rozciąga się w trzech województwach i obejmuje:

+1197%

 447,03 ha w województwie pomorskim,
 170 ha w województwie zachodniopomorskim,
 603,08 ha w województwie kujawsko - pomorskim.
W obrębie województwa kujawsko-pomorskiego PSSE lokuje się na terenach Łysomic, Kowalewa
Pomorskiego, Barcina, Świecia, Grudziądza, Bydgoszczy oraz Rypina.
Firmy znajdujące się na terenie PSSE:
 Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o.,
 Orion Electric (Poland) Sp. z o.o.,
 Poland Tokai Okaya Manufacturing Sp. z o.o.,
 Sohbi Craft Poland Sp. z o.o.,
+31% Sp. z o.o.,
 U-Tec Poland
 Kimoto Poland Sp. -94%
z o.o.,
 YUSSEN (NYK) Logistics (Polska) Sp. z o.o.,
 Tensho Poland Sp. z o.o.,
 Sumika Electronic Materials Poland Sp. z o.o.,
 Nissin Logistics Poland Sp. z o.o.,
 Nippon Express (Deutschland) Sp. z o.o.,

+10%
+21%

+14%

-53%

Lokalizacja nowego zakładu
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Działka I/36 – obręb Ostaszewo, Gmina Łysomice

Nowa inwestycja w liczbach

 Powierzchnia działki Apatora w PSSE - 5.1429 ha.
 Łączna powierzchna nowego obiektu - 16.000 m2, w tym powierzchnia
produkcyjna – ok. 12.000 m2.
 Przewidywana rezerwa pod nową inwestycję – około 5.700 m2.

 Przewidywany wzrost zatrudnienia w nowej lokalizacji – min. 100 osób,
głównie pracowników bezpośrednio produkcyjnych.
 Przewidywane, całkowite zatrudnienie w nowej lokalizacji – max 600
osób.
 Koszt inwestycji – ok. 30,5 mln zł pozyskane ze sprzedaŜy gruntu
przy ul. śółkiewskiego w Toruniu.

Nowa inwestycja – główne korzyści
 Optymalizacja i automatyzacja procesów produkcyjnych.
 Unowocześnienie technologii produkcji liczników energii elektrycznej
oraz aparatury łącznikowej.
 Skrócenie dróg przepływu materiałów i części pomiędzy kolejnymi
operacjami technologicznymi.
 Optymalne dostosowanie powierzchni produkcyjnej i magazynowej do
wielkości produkcji i wykorzystywanej technologii.
 Centralizacja produkcji elektronicznych liczników energii elektrycznej
w ramach Centrum Licznikowego Grupy Apator.
 Centralizacja przetwórstwa tworzyw sztucznych, w tym wdroŜenie
innowacyjnych rozwiązań centralnego suszenia i rozprowadzania
tworzyw.
 Ulgi podatkowe zgodnie z przepisami ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych.

Produkcja aparatury pomiarowej
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Produkcja aparatury łącznikowej
Ser.

Bud. biurowo - socjalny

Umiejscowienie produkcji w nowym zakładzie

Przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska

WdroŜenie nowoczesnych, wydajnych technologii ograniczających:
 zuŜycie energii elektrycznej,
 emisję zanieczyszczeń do atmosfery,
 ilości powstających odpadów i ścieków przemysłowych.
Planowane inwestycje:
 kotłownia zasilana gazem ziemnym,
 układy rekuperacji ciepła,
 kolektory słoneczne,
 recykling i odzysk odpadów,
 odzysk wody deszczowej.

Budynek Socjalno – Biurowy

Nowy zakład produkcyjny

Dziękuję
Segmenty
za rynku
uwagę…

