SPOROČILO
ZA JAVNOST
Paloma izvedla 1,3 milijonsko investicijo za povečanje
proizvodnih kapacitet
S pomočjo lastnih sredstev in sredstev Evropske banke za obnovo in razvoj ena največjih
investicij v posodobitev stroja za proizvodnjo papirja

(Sladki Vrh, 27. 7. 2016) Družba Paloma d.d. je v skladu z investicijskim načrtom izvedla
prenovo in posodobitev papirnega stroja 5 v vrednosti osnovne investicije 1,2 milijona
evrov in dodatnih 100-tisoč evrov v metalizacijo sušilnega valja. Projekt prenove in
posodobitve papirnega stroja 5 je bil financiran iz lastnih sredstev in iz sredstev Evropske
banke za obnovo in razvoj (EBRD), ki je družbo Palomo podprla v celoti v vrednosti 4,5
milijona evrov za povečanje energetske učinkovitosti in nadaljevanje prestrukturiranja
družbe.
Ob zaključku investicije je Tadej Gosak, predsednik uprave družbe Paloma d.d., povedal:
»Ponosni smo na izveden projekt, na katerem smo sodelovali z zunanjimi in domačimi
dobavitelji opreme in storitev, samo izvedbo pa smo koordinirali z lastnim znanjem.
Priprava na projekt pridobitve sredstev s strani EBRD je trajala približno leto in pol,
projekt pa smo izvedli v dobrih šestih mesecih od podpisa pogodbe z dobavitelji do
zagona stroja, kar ocenjujemo kot zelo uspešno sodelovanje. Želimo si, da je to začetek
novega investicijskega cikla vlaganj v proizvodnjo in da bomo dosegli cilj okrog 100.000
ton letne proizvodnje papirja do leta 2020.«
Na papirnem stroju 5, ki je v Palomi v delovanju od leta 1973, so se s tem povečale
kapacitete za približno 20 odstotkov oziroma 200 ton papirja na mesec. Prav tako se je
zmanjšala poraba energije na enoto izdelka za približno 15 odstotkov, s tem pa ogljični
odtis in obremenitev na okolje. S povečanjem stopnje avtomatizacije delovanja stroja
zaradi novega sodobnega kontrolnega sistema so se izboljšali delovni pogoji in
učinkovitost dela. S stabilizacijo procesa se je povečala kakovost izdelanega papirja,
produktivnost in učinkovitost porabe celuloze, ki je najpomembnejša surovina in
predstavlja okrog 60 odstotkov stroškov proizvodnje higienskih papirjev.
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Dodatne informacije:
Maja Rečnik, SPEM Komunikacije
E-pošta: mediji@paloma.si
Tel.: 041 789 293
Na kratko o Palomi
Družba Paloma, d. d., v kateri ima delo 733 ljudi, je delniška družba z več kot 140 letno tradicijo proizvodnje
in trženja higienskih papirnih izdelkov v Evropi. Je pretežno izvozno naravnano podjetje, prisotno na več
kot 30 tujih trgih. Na področju jugovzhodne Evrope se redno umešča med 15 najmočnejših blagovnih
znamk v kategorijah široke potrošnje. Letno družba proizvede okrog 68.000 ton higienskih papirjev, ki jih
predela v toaletni papir, brisače, robčke in serviete za uporabo v gospodinjstvih in za profesionalno
uporabo v segmentu izven doma. Podjetje vzdržuje visoke standarde kakovosti poslovanja in izdelkov ter
je v svojem delovanju trajnostno in družbeno odgovorno naravnano. Več o Palomi najdete na
www.paloma.si.
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