Wrocław, 25 stycznia 2012
Informacja prasowa
Selena stawia na rozwój mocy produkcyjnych
Grupa Selena – holding spółek prowadzących produkcję i dystrybucję chemii budowlanej na całym
świecie – zakończyła rozbudowę kompleksu produkcyjnego klejów i uszczelniaczy Libra. Inwestycja w
nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne oraz zwiększenie powierzchni magazynowej
pozwoliła na zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu o 40%. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła
11 mln zł.
Nowoczesny kompleks produkcyjny Libra to jedna z dwóch spółek Grupy Selena, zajmujących się wyrobem
wysokiej jakości produktów klejących i uszczelniających. Inwestycja w rozbudowę kompleksu jest
odpowiedzią na przewidywany w najbliższych latach – zarówno w Polsce, jak i w innych krajach rozwijających się
– rosnący popyt na asortyment tego segmentu. Już w 2010 roku Libra wykorzystała prawie 90% swoich
mocy produkcyjnych. Koniecznym było więc dostosowanie mocy produkcyjnych do stale rosnących potrzeb
rynkowych oraz zapewnienie wyższej konkurencyjności produkcji. Ponadto, powstała również nowoczesna
hala magazynowa wysokiego składowania, co zapewniło optymalizację procesów logistycznych.
„Wobec przewidywanego wzrostu produkcji i sprzedaży zakładu w latach 2011–2014 zwiększenie mocy
wytwórczych kompleksu Libra stało się naturalną koniecznością. W celu umacniania pozycji na rynku
konsekwentnie inwestujemy w innowacje i w rozwój oferty asortymentowej. Jednocześnie, pracujemy nad
polepszeniem efektywności m.in. poprzez optymalizację procesów produkcyjnych i logistycznych ” – powiedział
Jarosław Michniuk, prezes zarządu Seleny FM.
Inwestycja w nowe maszyny i urządzenia produkcyjne zakładu Libra obejmowała zakup reaktora do produkcji
mas uszczelniających i klejów (wraz z automatycznym systemem doważania surowców oraz zbiornikami na
surowce) oraz trzech automatycznych linii do konfekcjonowania wraz z systemem pakującym i drukarkami.
Budowa nowoczesnej hali magazynowej o powierzchni 5000m2 umożliwiła zwiększenie miejsc paletowych
z 2500 do ok. 7000. Hala została wyposażona w regały wysokiego składowania i specjalistyczne wózki
elektryczne sterowane wiązką indukcyjną. Zarządzanie magazynem odbywać się będzie docelowo poprzez
zintegrowany system informatyczny.
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Selena kontynuuje procesy usprawniania struktur Grupy. W szczególności, pełnej integracji nowych podmiotów
oraz doprowadzenia ich do zakładanej rentowności. Po latach rozwoju organicznego oraz szeregu ostatnich
akwizycji Grupa koncentuje się na konsolidacji swoich biznesów i uzyskaniu efektów synergii w ramach istniejącej
organizacji.
Informacje dodatkowe:
Grupa Selena to holding spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, prowadzący działalność na całym
świecie i oparty na polskim kapitale. Selena oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych zarówno dla profesjonalnych
wykonawców, jak i użytkowników indywidualnych – główne marki to TYTAN oraz ARTELIT. Selena jest jednym z trzech największych
światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Grupa w swojej ofercie posiada piany, uszczelniacze,
kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz produkty komplementarne.
W skład Grupy wchodzi 30 spółek w 18 krajach na całym świecie. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce,
Brazylii, Korei, Chinach, USA, Turcji oraz w Hiszpanii.
Grupa Selena była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach. Otrzymała m.in. tytuły: Perły Polskiej Giełdy,
Diamentu Forbesa oraz Perły Polskiej Gospodarki. Najwyższa jakość produktów Grupy Selena oraz ich nowoczesność cieszą się
uznaniem partnerów i klientów firmy, o czym mogą świadczyć liczne nagrody, jakimi spółka jest honorowana.
Od kwietnia 2008 akcje spółki holdingowej Grupy – Selena FM SA – notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie.
Więcej informacji o spółce na www.selena.com
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