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Progroup dziękuje 85 jubilatom za ich wieloletnią lojalność 

 

Landau, 08/12/2021 – W swoich lokalizacjach w Niemczech, Anglii, Francji, we 

Włoszech, w Polsce i Czechach Progroupo podziękuje 85 pracownikom za wieloletni, 

trwający do 25 lat staż pracy w firmie.  

 

„Chcę szczególnie podziękować jubilatom za ich lojalność i zaangażowanie. Intensywnie 

się rozwijamy i zyskujemy wielu nowych pracowników. Nowe osoby mogą w szczególny 

sposób korzystać z doświadczenia naszych wieloletnich kolegów“, mówi Maximilian 

Heindl, zastępca prezesa zarządu Progroup. 

 
Pierwszy raz ponad miliard euro obrotu 

Najnowszy sukces rodzinnej firmy potwierdza zaangażowaną postawę zespołu. Na 

początku października 2021 roku Progroup odnotowała po raz pierwszy w swojej 

historii obrót w wysokości miliarda euro. Progroup chce się nadal rozwijać także w 

przyszłości. Pod koniec sierpnia 2021 roku firma zapowiedziała budowę kolejnej fabryki 

formatów tektury falistej w Nadrenii-Palatynacie. Firma inwestuje w budowę fabryki 

ponad 90 milionów euro. Wraz z rozpoczęciem produkcji planowanym na drugi kwartał 

2023 roku powstanie 60 nowych miejsc pracy dla wysokowykwalifikowanych 

pracowników oraz praktykantów.  

 

Progroup kontynuuje swój rozwój także na płaszczyźnie międzynarodowej. W polskim 

Strykowie powstaje aktualnie dwunasty zakład produkcji formatów tektury falistej firmy, 

który jest trzecim z kolei w Polsce. W ten sposób Stryków ze zdolnością produkcyjną 

825 milionów metrów kwadratowych rocznie stanie się jedną z największych lokalizacji 

produkcji tektury falistej na świecie. 
 

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 
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E-mail: martin.wilhelm@progroup.ag 

Telefon komórkowy: 0173–3680649 
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