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Progroup przekazuje 50 000 EUR dla ofiar 
powodzi w Nadrenii-Palatynacie  
 

Landau, 22. lipca 2021. Silne opady deszczu oraz związana z nimi powódź 

dokonały głębokich zniszczeń w wielu częściach Nadrenii-Palatynatu. Progroup 

poważnie postrzega swoją odpowiedzialność jako firma regionalna i przekazuje 

50 000 EUR na rzecz ofiar. Kwota trafi na konto do wpłat darowizn „Pomoc 

ofiarom powodzi” rządu kraju związkowego. 

 

„Jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zaniepokojeni, patrząc na niszczycielskie skutki tej 

katastrofy ekologicznej. Nie da się przecenić pracy, jaką wykonują osoby i organizacje 

pomocowe. Pracują niestrudzenie od początku katastrofy, pomagając ludziom na 

miejscu w usuwaniu szkód, niosąc nadzieję i pocieszenie”, mówi Jürgen Heindl, 

założyciel i prezes zarządu Progroup. 

 

„W tych trudnych czasach ważne jest, aby trzymać się razem. Dla pomocy ofiarom 

istotne jest obecnie wsparcie podmiotów regionalnych ze świata biznesu 

i społeczeństwa. Jesteśmy firmą mocno zakorzenioną w Nadrenii-Palatynacie 

i wniesienie wkładu to sprawa bliska naszym sercom i oczywista”, dodaje Maximilian 

Heindl, wiceprezes zarządu.  

 

Firma Progroup ma swoje korzenie w południowym Palatynacie. Tutaj od pierwszej 

fabryki tektury falistej w Offenbach an der Queich 29 lat temu rozpoczęła się pełna 

sukcesów historia rozwoju firmy. Bycie dobrym sąsiadem dla mieszkańców regionu jest 

elementem naszej filozofii firmowej. Rodzinne przedsiębiorstwo przywiązuje 

szczególną wagę do myślenia i działania w sposób długofalowy i zrównoważony.  

 

Informacje o Progroup 

Progroup AG z siedzibą w Landau (Nadrenia-Palatynat) jest jednym z wiodących 

producentów papierów na tekturę falistą i tektury falistej w Europie. Od momentu 

powstania w 1991 roku w Offenbach/Queich firma prowadzi konsekwentną strategię 

rozwoju, która poza przywództwem technologicznym opiera się na zastosowaniu 

innowacyjnych technologii produkcyjnych przyjaznych dla środowiska. Progroup 

posiada lokalizacje produkcyjne w sześciu krajach Europy Środkowej. Należą do nich 

obecnie trzy fabryki papieru, jedenaście fabryk formatów tektury falistej, firma 

logistyczna i elektrownia PZ. Obecnie przedsiębiorstwo ma 1455 pracowników, 

a w 2020 roku osiągnęło obroty w wysokości 881 milionów euro. 

 

Kontakt z prasą  

Martin Wilhelm, Senior Manager, dział komunikacji firmowej 

E-mail: martin.wilhelm@progroup.ag 

Tel. komórkowy: 0173–3680649 


