București, 6 iunie 2017

Holzindustrie Schweighofer România: Noul sediu al companiei stabilit la
București



Holzindustrie Schweighofer S.R.L. își consolidează poziția strategică în Romania mutându-și
sediul social de la Sebeș la București
Fabrica din Sebeș și toate operațiunile sale se desfășoară ca și înainte

Pentru a-și consolida poziția strategică pe piața din România, din luna mai a anului 2017, Holzindustrie
Schweighofer S.R.L. și-a mutat sediul social din Sebeș, jud. Alba, la București. Fabrica din Sebeș și toate
operațiunile sale se desfășoară ca și înainte.
,,Ne-am luat angajamentul de a dezvolta strategia noastră pentru a asigura o industrie sustenabilă a
lemnului în România. În calitate de contribuabil important la economia țării, mutarea sediului social la
București vine ca un pas firesc. Centrul economic al țării se află aici, prin urmare, centralizarea
administrației noastre în capitală este o oportunitate pentru a deveni și mai activ implicați în aspecte din
viața publică a sectorului nostru industrial”, a explicat Dan Bănacu, director general al Holzindustrie
Schweighofer România.
Holzindustrie Schweighofer este un jucător economic important în industria lemnului din România,
sector care asigură, împreună cu efectele induse și cele indirecte, 3,5% din PIB-ul țării. Considerând
efectele economice directe și indirecte ale Holzindustrie Schweighofer, compania asigură 0,009% din
PIB-ul României. În cele 5 fabrici de prelucrare a lemnului compania asigură peste 3.000 de locuri de
muncă, în special în zone mai puțin dezvoltate precum Siret, Comănești și Reci. Din 2002 de când a
intrat pe piața din România, compania a investit aproape 800 de milioane de euro în fabricile sale,
dotate cu echipamente de ultimă generație, în care sunt realizate produse din lemn cu valoare adăugată
mare.
Fiind una dintre cele mai mari companii de prelucrare a lemnului din țară, Holzindustrie Schweighofer șia asumat responsabilitatea de a lupta împotriva fenomenului tăierilor ilegale, chiar dacă societatea nu
are ca obiect de activitate exploatarea lemnului. În luna ianuarie 2017, compania a prezentat public un
plan de acțiune pentru o industrie sustenabilă a lemnului, ce include, ca măsură principală, un sistem de
monitorizare prin GPS - Timflow - pentru toate transporturile de lemn. Acest sistem asigură
trasabilitatea livrărilor de buștean, de la locul de încărcare și până la fabricile companiei. Toți furnizorii
sunt obligați să îți echipeze camioanele cu sistemul Timflow.

Pădurile României sunt în creștere
În ultimi 15 ani suprafața împădurită a României a crescut cu 495.000 ha, această suprafață fiind mai mare decât aria parcurilor
1

naționale (320.000 ha). Între anii 2000 și 2015 suprafața împădurită a țării a crescut de la 27.7% până la 29.8% .
Despre Grupul Schweighofer
Grupul Schweighofer își are originile într-o afacere de familie austriacă, cu peste 400 de ani de experiență în industria de
prelucrare a lemnului. În prezent, Grupul este activ în industria de prelucrare a lemnului din Europa, având activități și în
producția de viscoză, producția de bioenergie, silvicultură și afaceri imobiliare. Divizia industrială a Grupului Schweighofer
operează în România trei fabrici de cherestea şi două fabrici de producție a panourilor din lemn, o fabrică de cherestea în
Germania şi o fabrică de viscoză în Austria. Grupul este lider în industria europeană a prelucrării lemnului, având la momentul
actual aproximativ 3.700 de angajați. Holzindustrie Schweighofer exportă produsele sale în peste 70 de țări din întreaga lume.
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World Bank http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.K2?locations=RO&order=wbapi_data_value_2015+wbapi_data_value+wbapi_data_valuelast&sort=desc (bazat pe date F.A.O.)

