
 
 

UPOZORNENIE PRE MÉDIÁ 
 

 TOMRA Sorting Solutions a Prologis otvárajú nové výrobné a distribučné centrum v Bratislave 
na Slovensku 

 
BRATISLAVA, 28. októbra 2014 – TOMRA Sorting Solutions a Prologis, Inc., globálny líder v oblasti priemyselných 
nehnuteľností, dnes na Slovensku slávnostne otvorili budovu s rozlohou 12 600 metrov štvorcových. Budova bola 
postavená na mieru, získala certifikát BREEAM a je plne prispôsobená požiadavkám pre výrobu a distribúciu 
spoločnosti TOMRA. 
 
Slávnostné otvorenie v Prologis Parku Bratislava bolo sprevádzané oficiálnym prestrihnutím pásky, ktorého sa 
zúčastnili Ben Bannatyne, riaditeľ Prologis pre strednú a východnú Európu, Stefan Ranstrand, prezident a výkonný 
riaditeľ spoločnosti TOMRA, Dr. Volker Rehrmann, výkonný viceprezident a riaditeľ spoločnosti TOMRA Sorting 
Solutions, Martin Hypký, regionálny manažér a riaditeľ prevádzky pre potravinárstvo spoločnosti TOMRA Sorting 
Solutions a Jarmila Répássyová, prednostka mesta Senec. Ďalej sa slávnostného otvorenia zúčastnilo viac ako 200 
zamestnancov spoločnosti TOMRA, predstaviteľov mesta, médií a vybraných hostí. Po jeho skončení sa hostia 
zúčastnili prehliadky priestorov, v rámci ktorej mohli vidieť názornú ukážku niekoľkých strojov na triedenie potravín 
spoločnosti TOMRA, konkrétne nový Blizzard. 
 
,,Priemyselný a logistický park v Senci má významný dopad na zamestnanosť v našom meste, preto vítame každý 
ďalší prírastok a obzvlášť takúto technologicky vyspelú spoločnosť akou je nórska TOMRA Systems ASA,“ povedala 
prednostka Répássyová, ,,mestu Senec záleží na tom, aby vznikli nové pracovné príležitosti pre všetkých našich 
obyvateľov. TOMRA mnoho takých príležitostí vytvorí. Tešíme sa na spoluprácu so spoločnosťou TOMRA Sorting 
Solutions a očakávame, že prinesie do Senca sofistikované technológie a vyspelú firemnú kultúru.“ 
 
TOMRA vytvára prevratné senzorické riešenia pre optimálnu produktivitu zdrojov v oblasti výkupu, zhutnenia 
materiálu, recyklácie, ťažby, potravinárstva a ďalšie špecializované obory. TOMRA do novej budovy triedy A 
investovala viac ako 10 miliónov eur a zamestná tu viac ako 200 pracujúcich. Priestory budú slúžiť ako distribučné 
centrum pre recyklačný, ťažobný a potravinársky priemysel k zásobovaniu Európy, Ameriky, Afriky a Ázie.  
 
„Táto budova sa stane hlavným výrobným centrom spoločnosti TOMRA Sorting Solutions,“ povedal Ben Bannatyne, 
„okrem moderných technológií a flexibilného designu pripraveného na mieru špecifickým potrebám zákazníka, 
spĺňajú priestory tiež prísne environmentálne normy v súlade s filozofiou a hodnotami nášho klienta." 
 
„Sme veľmi hrdí na naše nové priestory, ktoré sú vybavené najmodernejšími technológiami vrátane udržateľných 
riešení typu LED osvetlenia. Tento prístup je v súlade s poslaním spoločnosti viesť revolúciu vo využívaní zdrojov. 
Investície vo výške 10 miliónov eur nám poskytuje nielen modernú výrobnú a distribučnú budovu, ale tiež prináša 
vylepšené pracovné prostredie pre našich zamestnancov, keďže TOMRA vníma svoj trvalý úspech ako výsledok tvrdej 
práce a odhodlania svojich zamestnancov,“ povedal Martin Hypký. 
 
Prologis Park Bratislava je moderné distribučné centrum pozostávajúce z 10 budov s celkovou plochou 234 000 
metrov štvorcových. Park sa nachádza 24 km východne od centra Bratislavy, dva kilometre od Senca, 16 km od 
medzinárodného letiska a ponúka ideálne umiestnenie pre tuzemské aj medzinárodné logistické prevádzky.  
 
 

KONIEC 
 

O TOMRA SORTING SOLUTIONS 
TOMRA Sorting Solutions spája tri vedúce podnikateľské smery zamerané na technológie určené k triedeniu a ďalšiemu 
spracovaniu, konkrétne TOMRA Sorting Recycling, TOMRA Sorting Food and TOMRA Sorting Mining. Spoločnosť je svetový líder 
v oblasti technológií využívajúca senzory pre triedenie a celkovo už nainštalovala viac ako 10 000 jednotiek vo viac ako 80 
krajinách po celom svete. Finančné zázemie poskytuje materská spoločnosť nórska TOMRA Systems ASA. 
 

 
 



 
 

O SPOLOČNOSTI TOMRA 
TOMRA bola založená pre vytváranie inovácií v roku 1972, kedy začala s dizajnom, výrobou a predajom strojov (RVM) pre 
automatizovaný zber použitých nápojových obalov. Dnes má TOMRA viac ako 170 000 inštalácií na viac ako 80 trhoch po celom 
svete. V roku 2013 dosiahli tržby spoločnosti viac ako 4,6 miliárd NOK. Celá skupina zamestnáva 2500 ľudí po celom svete a je 
verejne kótovaná na burze v Osle. (OSE:TOM). Skupina TOMRA pokračuje v rozvoji inovácií a poskytuje špičkové riešenia pre 
optimálnu produktivitu zdrojov v dvoch hlavných oblastiach podnikania: zberné riešenia (výkup, opätovné využitie a zhutnenie 
materiálu) a triedenie (recyklácia, ťažba a triedenie potravín). Ďalšie informácie sú dostupné na webovej stránke 
www.tomra.com. 
 
O SPOLOČNOSTI PROLOGIS 

Prologis, Inc je globálny líder v oblasti priemyselných nehnuteľností. K 30. septembru 2014 mala spoločnosť Prologis podiel (či už 
v podobe úplného vlastníctva, alebo ako spoločný investičný podnik) v nehnuteľnostiach a developerských projektoch s celkovou 
plochou približne 54 miliónov metrov štvorcových v 21 krajinách. Spoločnosť nehnuteľnosti prenajíma viac ako 4 700 zákazníkom 
vrátane výrobcov, maloobchodníkov, prepravcov a tretích poskytovateľov logistických služieb. 

Informácie v tomto dokumente nie sú historickými faktami, ale výhľadovou prognózou podľa § 27A zákona o cenných papieroch 
(Securities Act) [USA] z roku 1933, v znení neskorších predpisov, a § 21E zákona o burze cenných papierov (Securities Exchange 
Act) [USA] z roku 1934, v znení neskorších predpisov. Tieto výhľadové prognózy sú založené na aktuálnych očakávaniach, 
odhadoch a predpovediach, týkajúcich sa odvetví a trhov, na ktorých spoločnosť Prologis pôsobí, ako aj presvedčeniach a 
predpokladoch manažmentu. Tieto prognózy zahŕňajú faktor neistoty, ktorý môže výrazne ovplyvniť hospodárske výsledky 
spoločnosti Prologis. V prípadoch výhľadových prognóz, ktoré zo svojej povahy väčšinou nie sú historickým faktom, sa obvykle 
vyskytujú výrazy ako „očakáva sa“, „je možné čakať“, „predpokladá sa“, „zamýšľa“, „plánuje“, „pravdepodobne“, „odhaduje“ 
alebo varianty týchto slov či výrazy s obdobným významom. Všetky konštatovania týkajúce sa nami predpokladaných budúcich 
prevádzkových výsledkov, udalostí a vývoja – vrátane konštatovaní týkajúcich sa rastu nájmov a obsadenosti, developerskej 
činnosti a zmien predajov či objemov príspevku nehnuteľností, dispozičných aktivít, všeobecných podmienek v zemepisných 
oblastiach, v ktorých pôsobíme, synergií, ktoré je možné dosiahnuť na základe nami uskutočnených fúzií, alebo našej úverovej a 
finančnej pozície, našej schopnosti tvoriť nové nehnuteľnostné fondy alebo dostupnosti kapitálu v existujúcich či nových 
nehnuteľnostných fondoch – je treba považovať za výhľadové prognózy. Tieto prognózy nie sú zárukou budúcich výsledkov a 
zahŕňajú určité riziko, mieru neistoty a predpoklady, ktoré nie je možné vždy presne predvídať. Napriek tomu sme úprimne 
presvedčení o tom, že očakávania uvedené v našich výhľadových prognózach sú založené na rozumných predpokladoch, 
nemôžeme poskytovať žiadne záruky toho, že sa naše očekávania skutočne naplnia. Skutočný vývoj a výsledky sa preto od našich 
výhľadových prognóz a očakávaní môžu výrazne líšiť. Medzi faktory s potenciálnym vplyvom na skutočné výsledky patria 
napríklad (avšak nie výlučne): (i) vnútroštátna, medzinárodná, regionálna a lokálna hospodárská klíma, (ii) zmeny na finančných 
trhoch, vývoj úrokových sadzieb a výmenných kurzov, (iii) zvýšená či neočakávaná konkurencia pre naše nehnuteľnosti, (iv) riziká 
súvisiace s akvizíciami, dispozíciami a výstavbou nehnuteľností, (v) udržiavanie postavenia a daňovej štruktúry nehnuteľností 
investičnej spoločnosti (real estate investment trust – „REIT“), (vi) dostupnosť financovania a kapitálu, úroveň našich úverov a 
naša úveruschopnosť, (vii) riziká súvisiace s našimi investíciami do projektov a fondov, kde pôsobíme v roli spoluinvestora, 
vrátane našej schopnosti vytvárať takéto nové projekty a fondy, (viii) riziko podnikania na medzinárodnej úrovni, vrátane 
kurzových rizík, (ix) environmentálne neistoty a riziká živelných pohrôm a (x) ďalšie faktory uvedené spoločnosťou Prologis v 
správach pre [americkú] komisiu pre burzu a cenné papiere v kapitole „Rizikové faktory“. Spoločnosť Prologis nie je povinná 
výhľadové prognózy uvedené v tomto dokumente priebežne aktualizovať. 
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Foto: (zľava) Dr. Volker Rehrmann, výkonný viceprezident a riaditeľ spoločnosti TOMRA Sorting Solutions; 
Jarmila Répássyová, prednostka mesta Senec; Martin Hypký, regionálny manažér a riaditeľ prevádzky pre 
potravinárstvo spoločnosti TOMRA Sorting Solutions; Ben Bannatyne, riaditeľ Prologis pre strednú a východnú 
Európu; Stefan Ranstrand, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti TOMRA. 

 
 



 
 

 


