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CIECH: DO III KWARTAŁU 2017 ROKU WYDANO
PONAD ĆWIERĆ MILIARDA ZŁOTYCH NA
INWESTYCJE
W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku nakłady Grupy CIECH na inwestycje (CAPEX)
wyniosły 276 mln zł. Wśród najważniejszych zrealizowanych oraz realizowanych projektów
należy wymienić m.in. rozbudowę i modernizację linii do produkcji sody oczyszczonej w
zakładach Grupy w Niemczech, rozszerzenie portfolio produktowego w biznesie „solnym”
o sól do zmywarek i lizawki solne dla zwierząt hodowlanych, magazyn bloków długich w
CIECH Pianki oraz magazyn wysokiego składowania soli w Janikowie.
Rozbudowa linii produkcyjnych do wytwarzania sody oczyszczonej w CIECH Soda Deutschland
Projekt ten pozwoli Grupie CIECH wprowadzić na rynek m.in. sodę oczyszczoną do dializ – najbardziej
specjalistyczną odmianę tego produktu, stosowaną przy leczeniu chorób nerek. To bardzo
restrykcyjny pod względem wymagań jakościowych, ale jednocześnie perspektywiczny, biznes. Po
rozbudowie, która zakończy się w 2019 roku, CIECH Soda Deutschland będzie produkować rocznie
kilkadziesiąt tysięcy ton sody oczyszczonej o jakości farmaceutycznej. Całkowita wartość realizowanej
w tym obszarze inwestycji wynosi ponad 100 mln zł.
Rozszerzenie portfolio produktowego w biznesie „solnym”
W 2017 roku Grupa CIECH, w swoich zakładach w Janikowie, rozpoczęła również wartą 30 mln zł
inwestycję mająca na celu wprowadzenie do oferty „solnej” kolejnych produktów - granulatu solnego
(używanego do produkcji m.in. soli do zmywarek) oraz lizawek solnych przeznaczonych dla zwierząt
hodowlanych.
Działania badawczo-rozwojowe w segmencie organicznym
Skokowo rosnące inwestycje w prace badawcze nad nowymi środkami ochrony roślin i tworzywami
mają zacząć przynosić efekty w perspektywie kolejnych lat, ale już dziś pojawiają się nowe kategorie
produktów. W biznesie AGRO są to np. profesjonalne nawozy specjalistyczne oferowane pod marką
SARPLON®, dzięki którym CIECH wchodzi w szybko rozwijający się rynek o wartości ok. 300 mln zł. W
obszarze Żywic warto podkreślić rozwój specjalistycznych, innowacyjnych produktów (np. powłoki
chemoodporne, żywice uniepalnione do przemysłu kolejowego i automotive) oraz kompleksową ofertę
żywic i żelkotów dla poszczególnych branż (np. sanitarna, szkutnictwo).
Zobacz także: Emocjonalny rollercoaster, czyli podsumowanie roku w branży chemicznej
Magazyn bloków długich w CIECH Pianki

W Bydgoszczy spółka CIECH Pianki zakończyła rozbudowę magazynu bloków długich i budynku
spedycji. Dzięki wartej około 9 mln zł inwestycji znacząco poprawiła się efektywność procesów
produkcyjnych i logistycznych. Efekty inwestycji są już widoczne w działalności producenta pianek
poliuretanowych, dla którego październik i listopad były rekordowymi miesiącami pod względem
produkcji i sprzedaży.
Magazyn wysokiego składowania soli w Janikowie
W grudniu 2017 roku w zakładzie CIECH w Janikowie zakończyła się budowa nowego magazynu
wysokiego składowania do przechowywania wyrobów gotowych soli suchej (sól spożywcza,
przemysłowa, paszowa czy tabletki solne) o wartości przekraczającej 17 mln złotych. Celem tej
inwestycji jest zapewnienie pełnej dostępności produktów i dostosowanie cyklu sprzedaży do
wymagań rynku i możliwości produkcyjnych do cyklu sprzedaży. Docelowo będzie to jeden z
najnowocześniejszych i najbardziej zautomatyzowanych obiektów tego typu w Polsce.
Instalacje odsiarczania oraz odazotowania spalin w Inowrocławiu i Janikowie
W zakładach sodowych CIECH Soda Polska w Inowrocławiu i Janikowie trwają prace nad budową
przyjaznej środowisku i opartej na najnowocześniejszych technologiach instalacji odsiarczania oraz
odazotowania spalin. Dzięki temu oba zakłady będą spełniać najwyższe normy ochrony środowiska w
zakresie emisji do atmosfery, zarówno obowiązujące obecnie, jak i te które będą wprowadzone od
2020 roku. Działania inwestycyjne realizowane przez CIECH Soda Polska prowadzone są przez
międzynarodowy zespół inżynierów - najlepszych profesjonalistów w swoich branżach, którzy realizują
te projekty w oparciu o technologie uznane przez europejskie konkluzje BAT (Best Available
Technology) za najlepsze dostępne techniki w branży ochrony środowiska. Łącznie na inwestycje
prośrodowiskowe Grupa w 2017 roku wydała ponad 150 mln zł.
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