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Fabryka Osłonek Białkowych będzie
prywatyzowana
Wcześniej pracownicy firmy postulowali, aby została ona oddana w tzw. leasing pracowniczy.
Przedsiębiorstwo zatrudniające 510 pracowników jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych
w Europie zakładów tego typu. Produkuje osłonki białkowe kolagenowe dla przemysłu mięsnego,
które wykorzystywane są przy produkcji produktów wędliniarskich oraz innych produktów
żywnościowych.
Tomasz Szanser z wydziału skarbu państwa i przekształceń własnościowych Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego poinformował PAP we wtorek, że ukazało się już ogłoszenie zapraszające inwestorów
krajowych i zagranicznych do składania ofert na zakup przedsiębiorstwa. Oferty można przesyłać do
13 stycznia na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
"Oczywiście w przetargu może wziąć udział także spółka założona przez pracowników
przedsiębiorstwa" - zaznaczył Szanser.

Na prywatyzację firmy w drodze oddania mienia przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania spółce
założonej przez pracowników, czyli leasing pracowniczy, nie wyraził zgody minister skarbu;
przedsiębiorstwo z racji wielkości kapitałów własnych oraz przychodów nie kwalifikuje się do tej
ścieżki prywatyzacji.
Fabryka Osłonek Białkowych jest największym przedsiębiorstwem państwowym znajdującym się
w gestii wojewody małopolskiego. Próby jej prywatyzacji podejmowane były kilkakrotnie, zawsze
jednak kończyły się niepowodzeniem z powodu zbyt niskiej ceny oferowanej przez inwestora za
przedsiębiorstwo lub braku porozumienia z jego załogą w zakresie pakietu socjalnego.
Firma, która kontroluje ponad 20 proc. światowego rynku osłonek białkowych, jest
przedsiębiorstwem rentownym. W 2003 roku wypracowała ponad 3,9 mln zł zysk netto oraz 83,9 mln
zł przychodów ze sprzedaży.
PAP

http://laboratoria.net/home/10153.html
Informacje dnia: Za duży obwód w talii? Zaburzenia lękowe częstsze niż depresja Rozwiązanie
pomocne w gojeniu ran przewlekłych Potencjalny lek na nowotwory i COVID-19 Jak patrzenie na
mówiące twarze wpływa na uczenie się języka? Kombucha może być źródłem fluoru w diecie, Za
duży obwód w talii? Zaburzenia lękowe częstsze niż depresja Rozwiązanie pomocne w gojeniu ran
przewlekłych Potencjalny lek na nowotwory i COVID-19 Jak patrzenie na mówiące twarze wpływa na
uczenie się języka? Kombucha może być źródłem fluoru w diecie, Za duży obwód w talii? Zaburzenia
lękowe częstsze niż depresja Rozwiązanie pomocne w gojeniu ran przewlekłych Potencjalny lek na
nowotwory i COVID-19 Jak patrzenie na mówiące twarze wpływa na uczenie się języka? Kombucha
może być źródłem fluoru w diecie,

Partnerzy

