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Włoska firma zainwestuje w Katowickiej SSE
Fabryka powstanie w sosnowieckiej części Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), na
obszarze Dańdówka.
W środę - jak poinformowała PAP Justyna Romańczyk z KSSE - rozstrzygnięto przetarg, na mocy
którego firma otrzymała pozwolenie na działalność w strefie. Zakład będzie uruchomiony w gotowej
już hali.
Grupa Ergom, do której należy inwestor, produkuje komponenty wykorzystywane w motoryzacji.
Wytwarzane w Sosnowcu formy i matryce mogą posłużyć do produkcji rozmaitych podzespołów do
samochodów, m.in. współpracującego z grupą Ergom Fiata.
Inwestor o podobnym profilu działalności wszedł do KSSE także w ubiegłym tygodniu. Za ponad 19
mln zł kanadyjska firma Macro Molds wybuduje w Tychach fabrykę form wtryskowych oraz maszyn
do obróbki wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Docelowo pracę ma znaleźć tam prawie 120 osób.
Od początku tego roku, wraz z firmą Ergomoulds, na inwestycję w KSSE zdecydowało się już

trzynastu inwestorów, którzy mają zainwestować w strefie ok. 540 mln zł, tworząc ponad 2 tys.
miejsc pracy. W sumie tegoroczna wartość inwestycji ma przekroczyć 1 mld zł.
W wielkości inwestycji tegorocznym liderem jest włoski koncern Ferroli, który za ponad 120 mln zł
wybuduje w Sosnowcu fabrykę grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, dając pracę 210 osobom.
Kilkanaście dni temu na inwestycję zdecydowała się japońska firma Kotani, która za ponad 50 mln zł
wybuduje w Gliwicach zakład produkcji elementów kutych dla motoryzacji. Pracę ma otrzymać co
najmniej 41 osób.
Istniejąca od 1996 roku KSSE to największa z polskich stref tego typu pod względem wartości
inwestycji, które wyniosły tu ponad 7 mld zł. W strefie powstanie ponad 21 tys. nowych miejsc pracy.
Obecnie jest ich ok. 18 tys. Licząca ok. 1,2 tys. hektarów strefa jest zapełniona w ponad połowie.
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