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Toshiba Carrier Corporation ogłosiła utworzenie nowej spółki produkcyjnej w Gnieźnie (woj.
wielkopolskie).  Wspólne przedsięwzięcie joint venture pomiędzy Toshiba Corporation a Carrier
Corporation, inwestując około 107 mln PLN (3 mld jenów) w nową fabrykę sektora HVAC, ma
na celu wzmocnienie działalności i obecności w Europie. Rozpoczęcie działalności nowego
oddziału produkcji jest zaplanowane przed końcem 2020 r.

  

  

  

  

  

  

Rozważany nowy zakład produkcyjny (od stycznia 2020 r.)
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W ciągu trzech lat (2016 - 2018) Europa odnotowała znaczny rozwój sektora HVAC (ang.
heating, venting, air conditioning; pol. ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) wyrażony
skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) powyżej 6%(*1) i oczekuje się, że nadal
będzie korzystać ze zrównoważonego wzrostu napędzanego przez solidne zapotrzebowanie na
energooszczędne produkty HVAC stanowiące odpowiedź na problemy środowiskowe i
legislacyjne. Europa doświadcza ostatnio także zwiększenia sprzedaży wyposażenia
dostarczającego ciepło i ciepłą wodę z wykorzystaniem pomp ciepła lub urządzeń ATW
(powietrze-woda), które stanowi alternatywę dla rozwiązań opartych o gaz oraz inne
konwencjonalne systemy grzewcze.

  

  

Nowy zakład produkcyjny pozwoli firmie Toshiba Carrier skrócić czas realizacji produktu o jedną
trzecią oraz obniżyć koszty produktowe i wzmocnić ofertę produktów dostosowaną do
konkretnych potrzeb rynku europejskiego.

  

  

Wysokiej klasy lokalna siła robocza, bliskość krajów Europy Zachodniej oraz atrakcyjne zachęty
inwestycyjne stanowiły dla Toshiba Carrier kluczowe czynniki, które zdecydowały o lokalizacji
pierwszej europejskiej bazy produkcyjnej firmy w Polsce.

  

  

Utworzenie nowej fabryki rozszerzy globalne portfolio produkcyjne i inżynieryjne Toshiba
Carrier, które obejmuje bieżące programy, takie jak nowe centrum badawczo-rozwojowe w Fuji
Operations  oraz relokacja i rozbudowa  zaplecza rozwojowego i produkcyjnego w Toshiba
Carrier Air Conditioning (China) Co., Ltd., Hangzhou.  Dzięki tym proaktywnym inicjatywom
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inwestycyjnym na terenie Japonii i poza nią oraz długotrwałemu sojuszowi z Carrier
Corporation, Toshiba Carrier stara się skutecznie wykorzystywać możliwości w celu lepszej
obsługi klientów za pomocą wydajniejszych rozwiązań oraz dalszego globalnego rozwoju.

  

  

  

Podstawowe dane:

  

Nazwa: Toshiba Carrier Air-Conditioning Europe Sp. z o. o.
Lokalizacja: Gniezno, województwo wielkopolskie, Polska
Charakterystyka zakładu: Powierzchnia działki - ok. 37 000 m², powierzchnia użytkowa - ok.
17 000 m². Nieruchomość planowana do przejęcia zostanie odnowiona dla celów
produkcyjnych.
Przedstawiciel prawny: Hideaki Motohashi, Prezes Zarządu
Zakres działalności: Produkcja i sprzedaż komercyjnych urządzeń klimatyzacyjnych,
grzewczych oraz dostarczających ciepłą wodę
Zarejestrowany kapitał (planowy): 92 mln PLN (ok. 2,6 mld JPY (jenów))(*2) 
Data założenia: 31 grudnia 2019 r.
Własność: 100% Toshiba Carrier Europe S.A.S.(*3) - przy uruchomieniu operacji.
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www.toshiba-hvac.pl   
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