NOVÁ BIORAFINÉRIA V STRÁŽSKOM DÁ PRÁCU STOVKE ĽUDÍ

V Strážskom, dňa 23.9.2014. Na východné Slovensko smeruje ďalšia, viac ako stomiliónová investícia.
V areáli Chemko, a.s. Slovakia v Strážskom pribudne biorafinéria. Zabezpečí ju spoločnosť
ENERGOCHEMICA TRADING a.s. pre svojich klientov. Pôjde o biorafinériu na spracovanie biomasy
s kombinovanou vysokoúčinnou výrobou elektriny, tepla, etanolu, etylénu a etylénoxidu. Prevádzka
v rafinérii sa začne v roku 2017 a plánovaná investícia prinesie prácu pre približne 100 ľudí.
Pre výstavbu bola vybraná lokalita na hranici prešovského a košického kraja, a to pre jej
poľnohospodársky charakter a aj preto, že práve v tejto oblasti bol v minulosti silne sústredený chemický
priemysel, ktorý po dlhé roky vychovával odborníkov, špecialistov. Existuje preto predpoklad, že tu bude
aj dostatok fundovaných pracovníkov, ktorých by v rafinérii zamestnal. Zároveň sa tým podporí tvorba
pracovných miest v regióne s vysokou nezamestnanosťou na Slovensku.
Na realizáciu projektu budú potrebné značné finančné prostriedky. Aby bola investícia návratná,
potrebujeme okre, iného aj dobrú infraštruktúru. Súčasná infraštruktúra na východnom Slovensku však
môže byť limitujúca. Ak by vláda investovala do budovania a modernizácie cestných komunikácií
a koridorov, veľmi by to napomohlo úspešnej budúcnosti projektu.

____________________________________________________________________
ENERGOCHEMICA TRADING a.s. vznikla v roku 2012. Medzi jej hlavné aktivity patrí sprostredkovanie predaja
chemickej výroby, sprostredkovanie nákupu surovín, obchodovanie s plynom a elektrinou či zabezpečenie
spoločnej dátovej infraštruktúry informačných systémov. Je členom skupiny ENERGOCHEMICA SE, budujúcej
chemicko-energetický holding, ktorý sa bude môcť zaradiť medzi lídrov v oblasti chlórovej chémie v krajinách
Vyšehradskej štvorky. Jadro holdingu tvoria chemické fabriky s dlhoročnou históriou, ktoré kladú hlavný dôraz na
kvalitu ponúkaných produktov, ochranu životného prostredia a na bezpečnosť práce. Od júla 2012 je
ENERGOCHEMICA SE kótovaná aj na Burze cenných papierov v Prahe. Medzi spoločnosti holdingu patrí okrem
spoločnosti ENERGOCHEMICA TRADING a.s. aj FORTISCHEM a.s., Chemko, a.s. Slovakia, TP2, s.r.o., PTCHEM, s.r.o.
a Light Stabilizers, s.r.o.. V spoločnostiach pracuje spolu cca 1850 ľudí.

