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Piaci hírek 

Az Albéa csoport szlovákiai vásárlása 

A szépségápolási termékek csomagolásgyártója, a francia Albéa csoport megvá-
sárolta a Scandolara Tub-Est sro. lévai (Levice) üzemét, amely laminált tubusokat 
gyárt. A tranzakció összegét nem hozták nyilvánosságra. Az üzem 130 főt foglalkoztat 
és 2015-ben mintegy 20 millió EUR forgalmat ért el. A szlovák cég megszerzésével az 
Albéa csoport célirányosan kívánja erősíteni európai és globális piaci jelenlétét a fog-
krémtubusok gyártásában, jobban kihasználva a meglévő műszaki, innovációs és ke-
reskedelmi tapasztalatokat. A szlovákiai üzemen kívül van még gyára Franciaország-
ban, Németországban, Lengyelországban, Oroszországban és az Egyesült Királyság-
ban is. 

A tubusgyártó cég eddig az olasz a Scandolara SpA gyógyszer-, élelmiszer-, 
kozmetikum- és fogkrémtubus-gyártó csoporthoz tartozott. A Garbagnate (Olaszország 
Milánó közelében) központú csoport egyike azon kevés európai cégnek, amely mű-
anyag és fémtubusokat is előállít. 

2010 óta az Albéa-csoport tulajdonosa az amerikai magántőke-befektetési vállal-
kozás, a Sun Capital Partners. A csoport 38 gyárat működtet Ázsiában, Amerikában és 
Európában, és 2015-ben éves árbevétele 2,24 milliárd EUR volt. Az Albéa csoport 
tagvállalatai nagy választékban állítanak elő kozmetikumcsomagolásokat, laminált 
tubusokat, különösen rúzsokhoz, kenőcsökhöz, borotvahabokhoz és fogkrémekhez. A 
többrétegű PE/alumínium/PE összetételű laminált tubus lehetővé teszi a higiénikus 
használatot, az aromazáró fólia biztosítja a termék originalitását és a minőség megőr-
zését, a termék eltarthatósági ideje jelentősen megnövelhető. 
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A Klöckner Pentaplast megvásárolta a törökországi Farmamakot 

A Klöckner Pentaplast Group 41 millió EUR-ért megvásárolta a törökországi 
Farmamak vállalatot egy török befektetési társaságtól. A Klöckner Pentaplast (köz-
pontja: Montabaur, Rajna-vidék-Pfalz tartomány, Németország) ezzel kívánja erősíteni 
pozícióját Törökországban, a Közel- és Közép-Keleten, az élelmiszer, fogyasztási cik-
kek és gyógyszerek csomagolása területén. 

A Farmamak székhelye Gebze-ben található, 230 munkatársat foglalkoztat és 47 
millió EUR az éves forgalma. Legnagyobb exportpiacuk Európa, de szállítanak Észak-
Amerikába, Afrikába és a Közép-Kelet országaiba, továbbá Azerbajdzsánba, Kazahsz-
tánba és Kirgizisztánba. 
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A Farmamak élelmiszerek, üdítőitalok és gyógyszerek merev falú csomagolásait 
gyártja PVC, PET, PP, PS és EVOH-ból. Termékpalettájuk és a lehetséges alkalmazási 
területeik rendkívül szélesek. Számos termékcsoportban piacvezetők. 

A Klöckner Pentaplast Group 1,28 milliárd EUR árbevételt ért el 2015-ben. 3200 
alkalmazottal és 12 országban 18 gyártóüzemmel rendelkezik. A csoportnak 2011 óta 
ez volt az első akvizíciója. 
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PET palack gyártás indul Lublinban 

A lengyel vegyipari vállalat, a Parys sp. z.o.o. megkapta az engedélyt egy új 
üzem telepítésére az ország déli részén található Lublinban az Euro-Park Mielec kü-
lönleges gazdasági övezetben (EPMSSE). A beruházás összege 9,3 millió EUR lesz és 
több gyártósoron fognak PET palackokat gyártani. Ezen felül K+F részleg is kapcso-
lódik hozzá. Várhatóan 30 új munkahely jön majd létre. 

A Parys beruházásával már a harmadik gyártási projekt indul el az idén 
Lublinban, és még két továbbit terveznek. A lublini Euro-Park Mielec különleges gaz-
dasági övezet 2026-ig biztosítja a cégek számára a kedvező adózási és befektetési kör-
nyezetet. 
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Román állami támogatás a háztartási gépgyártónak 

Románia vezető háztartásigép-gyártója, az Arctic Gaesti, 3,6 millió EUR támo-
gatást kapott a román államtól új üzem építésére. 

Az új gyárban mosógépek, mosogatógépek, tűzhelyek fognak készülni, amelyek-
hez várhatóan nagy mennyiségben lesz szükségük műanyagokra. A projekt akár 3300 
új munkahelyet is teremthet Romániában. Az 1968-ban alapított Arctic Gaesti koráb-
ban állami tulajdonban volt, és először hűtőszekrényeket kezdett gyártani a máig hasz-
nálatos Arctic márkanéven. 1997-ben privatizálták, és 2002-től a törökországi Arcelik 
csoport a többségi tulajdonosa. Azóta a cég jelentősen növelte eladásait, 2015-ben el-
érte a 396 millió EUR-t. Termékeik 75%-át exportálják. 
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