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Fostul M-real Hallein GmbH a fost cumpărat de către Grupul Austriac
Schweighofer
Locația va fi dezvoltată strategic

Semnarea contractului a avut loc miercuri, 29-iunie-2011. Noul proprietar se va concentra pe producţia
de celuloză de calitate superioară şi de bioenergie. Grupul austriac Schweighofer va investi până la 60
milioane euro în dezvoltarea instalaţiilor existente şi extinderea capacitățiilor de producție.
Dupa doi ani, timp in care producţia de hârtie a fost închisă la sediul M-real din Hallein (în apropiere de
Salzburg, Austria), căutarea unui nou investitor s-a încheiat cu succes. "Ne bucurăm ca am gasit o soluţie în
Austria. Grupul Schweighofer este un investitor strategic pe termen lung cu planuri promiţătoare pentru viitor ",
spune Jörg Harbring, CEO al companiei M-real Hallein. În prezent, fabrica - care a fost transformată într-o
societate cu răspundere limitată la începututl lui 2011, este producătoare de celuloză si energie verde produsa
de central pe biomasă. Principala activitate a grupului austriac Schweighofer este industria prelucrării lemnului
şi producerea de energie din biomasă avand o experienţă îndelungată în dezvoltarea continua, cu success, a
companiilor. Gerald Schweighofer spune ca " M-real Hallein se potriveşte perfect grupului nostru. Este o
fabrică care promite multe într-un domeniu puternic din punct de vedere economic şi care cautam sa-l
dezvoltăm ulterior, " subliniaza Gerald Schweighofer.

Autorităţiile regiunii Salzburg sprijină căutarea unui nou proprietar
Grupul Schweighofer cumpară fabrica de celuloză din Hallein a concernului M-real, care aparţine
grupului de hârtie Metsäliitto cu profit finlandez. Schimbarea de proprietate intra in vigoare de îndată ce
autoritatea de concurenţă aprobă vânzarea.
Mikko Helander, CEO al M-real Corporation, este convins că "vânzarea fabricii către grupul
Schweighofer este o soluţie foarte bună pentru toate părţile’’. Căutare unui nou proprietar a fost susţinută
semnificativ de către Dr. Wilfried Haslauer, consilier economic şi vice-guvernator al regiunii Salzburg. M-real
Hallein este una dintre cele mai mari companii industriale din zona Tennengau cu o mare importanţă pentru
întreaga regiune. Ştim că viitorul companiei şi implicit a locurilor de muncă au o influenţă directă şi indirectă
asupra multor oameni. Acesta este motivul pentru care am fost interesaţi de o soluţie de viitor pentru fabrica
Hallein. Astăzi este începutul unei noi ere pentru Hallein - de acum vom avea investiţii continue, vom crea
locuri de muncă şi de formare profesională pentru angajaţi ", explica Dr. Haslauer, mulţumindu-i D-lui. Harbring
pentru dedicarea sa continuă la cautarea de soluţii noi şi domnului Schweighofer pentru disponibilitatea sa de
a investi în acest sediu.

Grupul Schweighofer va investi pană la 60 milioane de Euro
Până în 2013 noul proprietar va investi aproximativ 60 milioane euro atăt în extinderea sistmelor
existente căt şi în dezvoltarea domeniului nou de activitate. „In domeniul celulozei vrem sa oferim o gama mai
larga de produse si in plus sa producem celuloza speciala de calitate superioara pentru confectionarea fibrelor
textile si pentru industria alimentara. Totusi, pana la intrarea pe piata a acestor produse trebuie calculate
pierderi. Dar, avem încredere că în cooperare cu forţa de muncă şi a managementului local o sa putem aduce
compania înapoi la profitabilitate", spune Gerald Schweighofer.

Angajaţii îşi vor păstra locurile de muncă
Toţi cei aproximativ 200 de angajati îşi vor păstra locurile de muncă. Mai mult, cca. 15 persoane noi
vor fi angajate şi programul de formare profesională va fi reluat, de asemenea se va pune un accent deosebit
pe activităţile de cercetare şi dezvoltare. "Ne bazăm pe know-how-ul şi angajamentul angajaţilor noştri care
vizează o schimbare majora in viitorul apropiat", spune Jörg Harbring, directorul general al M-real Hallein
GmbH, care va rămâne în poziţia sa, după închiderea afacerii.
Şi Gabi Burgstaller, guvernatorul regiunii este optimistă pentru viitor : "Sunt convinsă că noul proprietar
şi planurile sale garantează siguranţa locurilor de muncă . Regiunea Salzburg va sprijini activ viitorul prosper
al acestei companii, deoarece are o importanţă regionala majora. "

Relaţiile cu clienţii şi furnizor vor fi menţinute
Toate contractele şi relaţiile cu furnizorii şi clienţii vor rămâne în vigoare după vânzarea. Clienţii vor
beneficia de aceleasi servicii de la M-real Hallein, comenzile vor fi în continuare procesate prin organizaţia de
vânzări Botnia. De asemenea, achiziţionarea lemnului pentru fabrică va fi organizată de către furnizorii
existenţi şi vor fi gestionate de către Thosca Holz Hallein.

Despre M-real Hallein GmbH
M-real Hallein GmbH, o societate cu răspundere limitată, are aproximativ 200 de angajati în prezent şi
produce anual circa 160.000 de tone de celuloză - în principal pentru industria europeană de hârtie. În acelaşi
timp, compania este unul dintre principalii furnizori de energie regenerabilă în regiunea Salzburg şi unul dintre
cei mai mari consumatori de lemn din Austria. Consumul anual de lemn ajunge la aproximativ 700.000 mc de
tocatură şi lemn pentru celuloză şi aproximativ 100.000 mc de lemn pentru producerea de energie.

Despre Grupul Schweighofer
Grupul Schweighofer este un holding austriac, în proprietate familiară, care cuprinde societăţi din
diferite domenii şi ţări. Principalul obiectiv al grupului este prelucrarea lemnului şi producerea de energie verde
din biomasă. Din 2002, Holzindustrie Schweighofer este activ pe piata romaneasca şi are în prezent în jur de
2.000 de angajaţi la cele patru unități de producţie, ceea ce face ca grupul sa fie lider de piata in industria
lemnului român. Astăzi, Grupul Schweighofer detine în România cele mai mari centrale de cogenerare
alimentate doar cu biomasă.
În plus, grupul este unul dintre cei mai mari proprietari de păduri din Europa Centrală şi de Est. După
finalizarea tuturor investiţiilor şi operaţiunilor planificate în Hallein, Grupul Schweighofer îsi va creşte cifra de
afaceri în sectorul forestier la aproximativ 600 milioane euro.
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