A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.; a
továbbiakban: Társaság vagy Masterplast) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság leányvállalata,
a MASTERPLAST Kft. (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A., cégjegyzékszám: 07-09-013368) újabb
egészségipari beruházást indít (továbbiakban: Projekt) egészségipari egyéni védőeszközök késztermék
gyártási kapacitásának megteremtése céljából, amelyet a Magyar Állam támogat.
A Projekt a Társaság székhelyén, Sárszentmihályon kerül megvalósításra. Az új gyártó kapacitás
megteremtésével olyan egészségügyi késztermékek gyártása válik lehetővé, mint a védőoverál, orvosi köpeny,
zsilipruha, lábzsák, fejvédő és az izolációs lepedők.
A Projekt további részletei:
1. A Beruházás összértéke: 2.590.803.496 Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázkilencvenmillió-nyolcszázháromezernégyszázkilencvenhat forint.
2. A Projekt forrása: 20% saját forrás és 80% vissza nem térítendő állami támogatás. Az állami támogatás
összege 2.072.642.796 Ft, amely a „Covid19 szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási
támogatás” jogcímen nyújtott támogatás.
3. A gyártó kapacitás várható munkaerőigénye: 40 fő
4. A termelés tervezett indítása: 2021. szeptember vége
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 2021. március 31. napján a Felek által aláírásra került.
A Projekt szorosan kapcsolódik a 2020. decemberében indult egészségipari alapanyaggyártásra irányuló
nagyberuházáshoz, amelyről 2020. december 16. napján tájékoztattuk a tisztelt Befektetőket. A két projekt
megvalósításával a Masterplast egészségipari gyártásfejlesztéseinek összértéke meghaladja a 12 milliárd
forintot.
A késztermék gyártási képességek kiépítésével a Társaság egészségipari szegmensében is létrejön az integrált
gyártás, amelynek keretében az alapanyagoktól a késztermékekig terjedő teljes gyártási láncot a Masterplast
ellenőrzi majd. A gyártásfejlesztés következtében olyan termékek előállítására lesz képes a Masterplast,
amelyekre – az iparági előrejelzések szerint – a pandémiás helyzet lezárását követően is folyamatosan növekvő
igénye lesz az egészségiparnak. A Masterplast az egészségipari törekvéseivel egyszerre célozza a befektetői
értékteremtést és a magyar egészségügy ellátásbiztonságának erősítését.
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