
AKT EREKCYJNY
ZAKŁADU  PRODUKCYJNEGO  PPHU „DEFALIN GROUP” S.A. w  ŚWIEBODZICACH

  Dla pamięci przyszłych pokoleń – w obecności  Burmistrza Miasta  - Pana Bogdana Kożuchowicza, przedstawicieli
inwestora  Pana  Roberta  Lubowskiego  -  przewodniczącego  Rady  Nadzorczej  i  Pana  Lubomira  Trojanowskiego  -  Prezesa
Zarządu,  przedstawiciela generalnego wykonawcy  Pana Roberta Jędrzejowskiego - Prezesa Zarządu,  inspektora nadzoru
inwestorskiego            - Pana Zbigniewa Pluty  i  zaproszonych  gości,  dnia  12 lipca 2017 r.   wmurowano  ten Akt Erekcyjny w
budowanym obiekcie, usytuowanym na terenie Wałbrzyskiej  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej  „Invest  – Park”  Spółka  z o.o.,  w
Podstrefie Świebodzice     przy  ul. Przemysłowej  na  działce  nr 510/9  o powierzchni  3,5662 ha. 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno Handlowo Usługowe „Defalin Group”  S.A. działa w branży przetwórstwa tworzyw
sztucznych. Technologia  produkcji polega na konwersji  granulatu polipropylenu w produkty użytkowe takie jak sznurek do
maszyn rolniczych , liny oraz taśmy opakowaniowe.

Obecnie  przedsiębiorstwo zlokalizowane w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej  i  usługowej  dysponujące gruntami
o powierzchni 2,14 ha w pełni zagospodarowanymi, wyczerpało swoje możliwości rozwojowe. Z uwagi na ten fakt oraz emitowany
do otoczenia hałas przekraczający w porze nocnej 45dB, koniecznością stała się alokacja przedsiębiorstwa.

Zamierzeniem inicjatora przedsięwzięcia jest aby w pierwszym etapie, do dnia 30 listopada 2017 r.  wybudować  zakład
z zapleczem biurowo – socjalnym o pow. 7659,3 m², w pełni  nowoczesny  i przyjazny dla pracujących tutaj ludzi i otaczającego
środowiska  z  rozwiązaniami technologicznymi  i wyposażeniem  służącym jak najlepiej obecnym i przyszłym pokoleniom.

Projekt pn. „Budowa nowego zakładu produkcyjnego w WSSE Invest-Park Sp. z o.o. Podstrefa Świebodzice ”  powstał
w Pracowni Projektowej RH+Architekci, ul. Forteczna 39, 61-362 Poznań a generalnym wykonawcą robót budowlanych była
firma „Pekabex”  S.A., ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań. Przedsięwzięcie zostało w całości sfinansowane  ze środków
własnych inwestora.

Dla  upamiętnienia  faktu  rozpoczęcia  budowy,  przez  wmurowanie  niniejszego  aktu,  swoje  podpisy  podczas
uroczystości złożyli:

Burmistrz Miasta Świebodzice  - Bogdan Kożuchowicz                                               ………………………………………………………….
Prezes Zarządu  „Defalin Group ”  S.A. – Lubomir Trojanowski                                 …………………………………………………………..
Przewodniczący Rady Nadzorczej  „Defalin Group”  S.A. - Robert Lubowski            …………………………………………………………..
Prezes Zarządu  „Pekabex ”    S.A.  - Robert  Jędrzejowski                                             …………………………………………………………..
Nadzór Inwestorski  „Cimes Projekt ”  – Zbigniew Pluta                                                …………………………………………………………..

Świebodzice, 12 lipca 2017 r.


