
 

KOMUNIKAT PRASOWY 

 
Progroup uruchamia PM3, jedną z największych i 
najnowocześniejszych fabryk papieru na świecie 
 

Sandersdorf-Brehna, 26 sierpnia 2020 r. – Po rekordowym czasie budowy i montażu, 

wynoszącym zaledwie 18 miesięcy, pracę zaczyna nowa nowoczesna fabryka papieru 

PM3 firmy Progroup w Sandersdorf-Brehna. Sercem fabryki jest jedna z 

najnowocześniejszych i najwydajniejszych maszyn papierniczych na świecie, służąca 

do produkcji ekologicznych i wysokogatunkowych papierów na tekturę falistą Roczna 

zdolność produkcyjna fabryki to 750 000 ton. W ten sposób Progroup zwiększy swoją 

produkcję papierów na tekturę falistą z 1,1 miliona ton na łącznie aż 1,85 miliona ton na 

rok. Od momentu powstania firma stosuje strategię Green Hightech. Jako surowiec do 

produkcji papieru w Progroup stosowana jest wyłącznie makulatura. 

 

„Jako przedsiębiorstwo rodzinne stale mamy na uwadze następne pokolenia. Nowa 

maszyna papiernicza jest zaprojektowana w taki sposób, aby produkować papier na 

tekturę falistą w zrównoważony i energetycznie efektywny sposób przez kolejne 50-60 

lat. Dlatego aż 100 milionów euro inwestujemy w działania związane ze 

zrównoważonym rozwojem. W ten sposób nowa fabryka wyznacza nowe 

przyszłościowe wzorce dla branży papierniczej w zakresie ochrony środowiska i 

efektywności energetycznej“, mówi Maximilian Heindl, Chief Development Officer i 

członek zarządu Progroup. 

 

Zrównoważona produkcja możliwa dzięki zastosowaniu największego na świecie 

bębna do makulatury i biologicznej nerki 

Aż 860 000 ton makulatury na rok jest przetwarzanych w PM3 na papier na tekturę 

falistą. Surowiec jest przygotowywany w nowoczesnym bębnie do rozczyniania i 

sortowania. Ten mający 78 metrów długości bęben do makulatury jest największym na 

świecie bębnem tego rodzaju. Ze względu na specjalną konstrukcję pozwala 

oszczędzić znaczne ilości zasobów.  

 

Aby ochronić cenny zasób, jakim jest woda, w Progroup została zintegrowana 

innowacyjna instalacja oczyszczania wody technologicznej. Instalacja działa jak 

biologiczna nerka, która uzdatnia wodę technologiczną i odprowadza ją do 

zamkniętego systemu obiegowego produkcji papieru. W ten sposób Progroup 

zmniejsza zużycie świeżej wody o 80 procent. To odpowiada 3 750 000 metrów 

sześciennych wody na rok. Zanieczyszczenia makulatury podlegają w tym procesie 

biologicznemu rozkładowi i są zamieniane w biogaz. W ten sposób cały kompleks 

zużywa o dziesięć procent zasobów kopalnych mniej. Za konsekwentną realizację 

działań związanych ze zrównoważonym rozwojem fabryce papieru już w trakcie 

budowy w styczniu 2020 roku przyznano certyfikat „System Ekozarządzania i Audytu” 

(EMAS) Unii Europejskiej.  
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Największy projekt inwestycyjny w Saksonii-Anhalt stwarza miejsca pracy i 

długoterminowe perspektywy 

Z całościową inwestycją o wartości 465 milionów euro PM3 jest aktualnie największym 

projektem inwestycyjnym w Saksonii-Anhalt. Minister gospodarki kraju związkowego, 

prof. dr Armin Willingmann, podkreśla znaczenie pojawienia się Progroup w landzie: 

„Saksonia-Anhalt rozwinęła się szczególnie przez ostatnie cztery lata w atrakcyjną 

lokalizację gospodarczą dla krajowych i międzynarodowych inwestorów, potwierdza to 

także duża inwestycja Progroup w nową fabrykę papieru w Sandersdorf-Brehna. 

Fabryka papieru, która jest jedną z najnowocześniejszych i najwydajniejszych fabryk na 

świecie, to przykład drugiej pozytywnej nowości: Saksonia-Anhalt staje się miejscem 

przyszłościowych technologii, w którym poza innowacjami technicznymi powstają także 

wysokiej jakości miejsca pracy. Dlatego jestem nastawiony bardzo optymistycznie i 

uważam, że gospodarka Saksonii-Anhalt dobrze zniesie skutki pandemii koronawirusa i 

w najbliższych latach będzie się znowu dynamicznie rozwijać. Także nowa fabryka 

papieru Progroup może wywrzeć długoterminowy, bardzo pozytywny wpływ na 

gospodarkę landu.“ 

 

„Nowoczesna i ekologiczna fabryka jest wizytówką regionu“, dodaje Andy Grabner, 

burmistrz Sandersdorf-Brehna. „Współpraca z administracją miejską od samego 

początku cechowała się wzajemnym szacunkiem. Już od momentu rozpoczęcia 

budowy Progroup uwzględniała liczne lokalne przedsiębiorstwa. Wraz z 

uruchomieniem PM3 dochodzą do tego kolejne miejsca pracy i miejsca dla stażystów.” 

Podczas gdy w innych regionach Niemiec zatrudnienia znajdują się po części w fazie 

stagnacji, w lokalizacji Sandersdorf-Brehna dzięki Progroup powstanie 140 

bezpośrednich i do 350 pośrednich miejsc pracy o dużym przyszłościowym potencjale. 

 

PM3 jako ważny element strategii rozwojowej Progroup 

Jako jedna z trzech fabryk papieru należących do firmy, fabryka ta jest ważnym 

elementem konsekwentnej strategii rozwojowej „Two Twentyfive“ Progroup: celem jest 

podwojenie wielkości przedsiębiorstwa do roku 2025 w porównaniu z rokiem 2015. 

Poza nową fabryką papieru PM3 dochodzi do tego osiem kolejnych fabryk tektury 

falistej oraz ponad 500 nowych pracowników. Łączny wolumen inwestycji dla tych 

projektów rozwojowych wynosi aż 1,35 miliarda euro. Planowanie nowych fabryk 

tektury falistej prowadzi Progroup drogą zrównoważonego zarządzania. Zaczyna się 

ono już na etapie budowy od zaangażowania lokalnych firm w celu skrócenia dróg 

dojazdu, a przez to utrzymanie niskiego poziomu emisji CO2. Kulminacją tej postawy 

są natomiast milionowe inwestycje w innowacyjną, zrównoważoną technologię, co 

widać wyraźnie na przykładzie fabryki papieru PM3. 
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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, któ ra 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 posiada 1293 pracowników, a 

w 2019 roku osiągnęło obroty w wysokości 887 milionów euro. 

 

 

Kontakt z prasą  

Martin Wilhelm, Senior Manager, dział komunikacji firmowej 

E-mail: martin.wilhelm@progroup.ag  

Tel. komórkowy: 0173-3680649 
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