A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.; a
továbbiakban: Társaság) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság leányvállalata, a
MASTERPLAST Kft. (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A., cégjegyzékszám: 07-09-013368)
egészségipari nagyberuházást indít (továbbiakban: Projekt) védőfelszerelések gyártásához szükséges
alapanyagok előállítását szolgáló gyártóüzem létesítésével, melyet a Magyar Állam támogat.
A Projekt a Társaság székhelyén, Sárszentmihályon kerül megvalósításra, egy 7700 m2 alapterületű új
gyártóüzem felépítésével és egy flíz gyártó technológia telepítésével. A létesülő gyár teljes mértékben
alkalmas a pandémiás védekezéshez szükséges orvosi védőruházatok, szájmaszkok, és az
egészségügyben használt egyéb higiéniai eszközök gyártóinak alapanyag ellátására. A nagyfokú
termelékenységet magas szintű automatizáltsággal működő gyártási technológia biztosítja, amely
speciális terméktulajdonságok elérése mellett képes egy vagy többrétegű egészségipari textíliák
előállítására. A vállalat a németországi akvizíciója által megszerzett tudásra és tapasztalatra alapozva
kutatás fejlesztési tevékenységet is kíván folytatni új üzemében, melynek célja az egészségipar igényeire
szabott új, innovatív alapanyagok kifejlesztése.
A Projekt további részletei:
1. A

Beruházás

összértéke:

9.460.286.426

Ft,

azaz

kilencmilliárd-négyszázhatvanmillió-

kettőszáznyolcvanhatezer-négyszázhuszonhat forint
2. A Projekt forrása: 20% saját forrás és 80% vissza nem térítendő állami támogatás. Az állami támogatás
összege 7.504.736.260 Ft, amelyből a „Covid19 szempontjából releváns termékek előállítására irányuló
beruházási támogatás” jogcímen nyújtott támogatás összege 7.320.917.905 Ft, továbbá a „Covid19
szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatás” jogcímen nyújtott
támogatás összeg 183.818.355 Ft
3. A flíz gyártó technológia várható kapacitása: 7 ezer tonna/év
4. A gyár várható munkaerőigénye: 50 fő
5. A termelés tervezett indítása: 2021 júniusa
6. Az egészségipari üzletág tervezett árbevétele 2021-ben: 15-20 millió euró
Az állami támogatás az Egészségipari Támogatási Program keretében „a hazai kis-, közép-, és
nagyvállalkozások koronavírus-járvány elleni védekezés szempontjából releváns termék kifejlesztésére
vagy előállítására irányuló beruházásainak, továbbá a hazai egészségügyi gyártás megerősítésének
érdekében nyújtott támogatás” elnevezésű vissza nem térítendő forrás, melynek folyósítója a
Pénzügyminisztérium mint Támogató. A vonatkozó Támogatási szerződés 2020. december 16. napján a
Felek által aláírásra került.

A Projekttel a Masterplast Csoport története legnagyobb gyártásfejlesztési beruházását indítja el,
amellyel az egész Kárpát-medencében egyedülálló regionális gyártóüzem jön létre, hozzájárulva
Magyarország pandémiás védekezőképességének erősödéséhez. Az egészségiparban megszokott, az
építőiparnál magasabb nyereségtartalom mellett több mint 20 millió eurós éves árbevételt hozhat az
egészségipari üzletág a Masterplast Csoport számára. A jövőben az egészségipari divízió a Csoport
stratégiájának kiemelt része lesz, fejlesztésére tudatosan törekszik, így az az építőipari szegmens szintjére
erősödhet az évtized végére a Társaság tervei szerint.
MASTERPLAST Nyrt.

