
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Návštěva ministryně hospodářství spolkové 

země Porýní-Falcko v závodě na výrobu 

vlnité lepenky společnosti Progroup 
+++ Podpora státu pro zlepšení regionální ekonomické struktury 

+++ Posílení domovského regionu: Dlouhodobý růst společnosti v Porýní-Falcku 

+++ Investice ve výši 90 milionů eur do nové výstavby vysoce automatizovaného 

závodu na výrobu formátů vlnité lepenky v Pirmasensu; 67 nových pracovních 

míst 

  
Landau / Offenbach a.d.Q., 18. února 2022 - Ministryně hospodářství spolkové 

země Porýní-Falcko Daniela Schmittová navštívila na úvodní návštěvě 

společnost Progroup v Offenbachu an der Queich. Využila této příležitosti, aby 

se osobně přesvědčila o ekonomické síle rodinného podniku. Protože 

společnost Progroup pokračuje v udržitelných investicích a investuje do nového, 

dalšího závodu na výrobu vlnité lepenky ve svém domovském regionu Jižní 

Falcko. Tento investiční projekt podpořila spolková země Porýní-Falcko dotací ve 

výši přibližně dvou milionů eur na nový závod na výrobu vlnité lepenky. Ten se v 

současné době staví poblíž města Pirmasens.  

 

„Porýní-Falcko je náš domov. S naším dalším závodem na výrobu formátů vlnité 

lepenky rosteme tam, kde jsou naše kořeny," říká Jürgen Heindl a zdůrazňuje 

regionální vazby společnosti. Děkujeme spolkové zemi Porýní-Falcko za podporu naší 

investice ve městě Pirmasens. To opět dokazuje, že lidé zde sdílejí naši filozofii, že 

velkých cílů lze dosáhnout pouze společně a s potřebným nadšením.“ 

 

 „Společnost Progroup je významným zaměstnavatelem v regionu. Společnost je 

příkladem inovativních středně velkých podniků v naší zemi, které jsou úspěšné i v 

mezinárodním měřítku. Obzvláště mě těší, že společnost Progroup svým nejnovějším 

růstovým projektem opět posiluje svůj domovský region“, říká ministryně hospodářství 

Daniela Schmittová. 

 

Nový high-tech závod na výrobu formátů vlnité lepenky v jihozápadní části 

spolkové země Falcko 

V současné době se v blízkosti měst Petersberg a Höheischweiler staví závod na 

výrobu formátů vlnité lepenky PW15. Moderní výrobní závod bude postaven přímo 

vedle závodu výrobce obalů G&G Preißer. Od druhého čtvrtletí roku 2023 je 

naplánovaná výroba až 500 milionů metrů čtverečních formátů vlnité lepenky ročně. V 

závodě o rozloze přibližně 28 000 metrů čtverečních vznikne přibližně 67 nových 

pracovních míst pro vysoce kvalifikované zaměstnance a učně. Společnost investuje 

do nové výstavby více než 90 milionů eur a důsledně tak pokračuje ve své strategii 
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růstu. Společnost tak nejen posiluje svou pozici v Porýní-Falcku, ale zároveň rozšiřuje 

své postavení na trhu v severní Francii a jižním Německu.  

 

Dlouhodobé vazby na oblast Porýní-Falcka 

Společnost mezinárodního rodinného podniku se v Porýní-Falcku jednoznačně 

angažuje. V roce 1992 zde společnost zahájila provoz s prvním závodem na výrobu 

formátů vlnité lepenky PW01. V roce 2007 byl PW01 nahrazen nejmodernějším 

zařízením PW06. V roce 2019 společnost v Offenbachu zainvestovala společně se 

svým zákazníkem, společností K2, dalších zhruba 17 miliónů eur do modernizace 

pobočky a ukázala tak svou dlouhodobou orientaci na tento region. 

 

 

 

O společnosti Progroup 

Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Porýní-Falcku, je předním výrobcem 

vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení 

v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii 

růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití 

inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost 

Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně 

patří tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické 

centrum a jedna elektrárna na alternativní paliva (EBS). S 1 455 zaměstnanci dosáhl 

podnik v roce 2020 obratu cca 881 miliónů eur. 

 

 

Kontakt na tiskové oddělení  

Martin Wilhelm, vedení týmu firemní komunikace 

E-mail: martin.wilhelm@progroup.ag  

Mobil: 0173-3680649 
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