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Inwestycje Bridgestone: Jest wstępna decyzja
Wartość inwestycji może sięgnąć miliarda złotych, a budowa mogłaby ruszyć w połowie 2006 r.
Ksawerów pokonał ofertę słowacką.
Z ostateczną decyzją japoński koncern czeka do uchwalenia przez nasz Sejm przyszłorocznego
budżetu. Uzależnia ją od tego, czy firma będzie mogła liczyć, podobnie jak Philips, na pomoc
publiczną ze środków przeznaczonych dla gorzej rozwiniętych regionów. Drugim warunkiem jest
przyznanie firmie miejsca w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie czekają kolejne ulgi.
Na rynkach europejskich i amerykańskich Bridgestone jest lepiej znany pod nazwą wykupionego
kilka lat temu koncernu Firestone. Obok firm Michelin i Goodyear, to jeden z potentatów w branży firmy te zdominowały przeszło dwie trzecie światowego rynku opon. Japoński koncern ma na świecie
99 fabryk. W Polsce zainwestował już w Poznaniu, gdzie przed 6 laty Japończycy zawiązali spółkę ze
Stomilem.
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