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Firma z branży laboratoryjnej w Łódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej
To kolejni inwestorzy, którzy otrzymają pozwolenie na prowadzenie działalności na terenie podsterfy.
Łącznie zainwestują tam niemal 110 mln zł.
"Obie firmy wygrały przetargi i otrzymają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na
terenie podstrefy" - poinformował PAP w środę specjalista ds. obsługi inwestorów ŁSSE Marcin
Włodarczyk.
Firma HT Lancet Sp. z o.o. jest producentem sprzętu dla branży medycznej i laboratoryjnej.
Podstawowym produktem są nakłuwacze do użytku szpitalnego. Na terenie strefy firma zamierza
prowadzić działalność w zakresie produkcji nakłuwaczy oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 90 mln zł; spółka planuje zatrudnić 300 osób.
Kampmann Polska Sp. z o.o. jest producentem urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Na terenie
podstrefy spółka zamierza produkować grzejniki metalowe. Łączne nakłady inwestycyjne tej firmy

wyniosą prawie 20 mln zł; zatrudnienie mają w niej znaleźć 102 osoby.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została utworzona w 1997 roku. Obejmuje obszar
o powierzchni 337 ha. Ma charakter rozproszony - składa się z 12 podstref, usytuowanych w Łodzi,
Ksawerowie, Zgierzu, Ozorkowie, Tomaszowie Mazowieckim, Kutnie, Rawie Mazowieckiej, Łęczycy,
Radomsku, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim i Sławnie.
W latach 1997-2003 wydano ogółem 43 zezwolenia na działalność w strefie. Firmy zobowiązały się
zainwestować łącznie 1,5 mld zł i zatrudnić 3,5 tys. osób. W 2004 roku ŁSSE wydała 12 kolejnych
zezwoleń. Firmy, które je otrzymały, m.in. Gilette, BSH, Merloni chcą zainwestować ponad 1,2 mld zł
i zatrudnić 2,5 tys. osób.
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