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Zakooczenie inwestycji rozbudowy zakładu serwisu stali oraz wdrożenia innowacyjnej technologii
Treść raportu:
Zarząd Bowim S.A. (Emitent) w dniu 16 lipca br. powziął informację, że inwestycja spółki zależnej Passat-Stal S.A. polegająca na
rozbudowie zakładu serwisu stali w Płocku oraz na wdrożeniu nowej technologii przetwarzania blach o szerokim zakresie
grubości została zakooczona. Spółka zależna Emitenta Passat-Stal S.A. zajmuje się przetwórstwem oraz usługami cięcia i
przetwarzania stali. Do kooca sierpnia 2012 r. zakooczony zostanie kolejny etap inwestycji tj. okres wdrożeniowej produkcji.
Łączne moce produkcyjne nowej linii technologicznej wynoszą od 1.800 do 2.500 ton na miesiąc na jedną zmianę w zależności
od produkowanego asortymentu i częstotliwości zmian produkcji.
Inwestycja rozpoczęta w 2011 r., realizowana była w ramach projektu dofinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości (działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w
innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr umowy UDA-POIG.04.04.00-14-016/08-00).
Kwota całkowita projektu wyniosła 45.304 tys. PLN, w tym dofinansowanie projektu stanowi 39,03 % tj. 17.680 tys. PLN.
Wniosek o rozliczenie ostatniej raty dotacji został już złożony.
Realizowana inwestycja jest elementem strategii rozwoju Grupy Bowim w kierunku rozwoju serwisu stali. Zakup nowych linii
technologicznych oraz budowa kolejnej hali produkcyjno-magazynowej umożliwi Grupie Bowim S.A. rozszerzenie
produkowanego asortymentu, zwiększenie mocy produkcyjnych, wejście w kolejne segmenty rynku oraz poprawę rentowności
Grupy Bowim. Pierwsze efekty dokonanej inwestycji będą widoczne od IV kwartału bieżącego roku.
O powyższej inwestycji Emitent informował w pkt. 5.2.3 prospektu emisyjnego.
Podstawa prawna: Art. 56ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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