PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE PRZETWÓRSTWA METALI
SZLACHETNYCH W RADZYMINIE
Zakład zlokalizowany jest przy ul. Weteranów 157 w Radzyminie na działce o powierzchni 3,3357 ha
w całości ogrodzonej, która dzieli się na część zabudowaną o powierzchni 1,5069 ha oraz niezabudowaną
o powierzchni 1,8288 ha. Na części zabudowanej znajduje się nowoczesny budynek zakładu
produkcyjnego, wykończony w standardzie wymaganym przez przepisy szczegółowe i odpowiednim do
profilu produkcji. Kubatura budynku wynosi 32.688,40 m3.
Zakład dzieli się na cztery główne w pełni wyposażone
obszary funkcjonalne, w których łącznie zatrudnionych
jest

czterdziestu

wysoko

wykwalifikowanych

pracowników:
 Mechaniczne przetwórstwo

1 125 m2

metali szlachetnych
 Rafineria chemiczna

1 226 m2

 Laboratorium

408 m2

 Powierzchnia biurowa

667m2

Przedmiotem działalności Spółki jest odzyskiwanie (rafinacja) metali szlachetnych (w tym m.in.
złoto, platyna, pallad, rod, iryd, srebro) z odpadów, złomów i stopów oraz produkcja i sprzedaż
następujących produktów:


pakietów katalityczno – wychwytujących wykorzystywanych w procesie produkcji kwasu
azotowego i kaprolaktamu wraz z serwisem i zagospodarowaniem złomu pochodzącego
z zużytych siatek,



osprzętu dla przemysłu szklanego, w tym łódek wyciekowych ze stopów metali szlachetnych
wykorzystywanych do formowania włókna szklanego,



wyrobów chemicznych zawierających związki metali szlachetnych, wykorzystywanych m.in.
do

produkcji

katalizatorów

dla

przemysłu

motoryzacyjnego

oraz

w

przemyśle

farmaceutycznym,


wyrobów walcowanych i ciągnionych z metali szlachetnych wykorzystywanych w różnych
gałęziach przemysłu,



sprzętu laboratoryjnego z metali szlachetnych wykorzystywanego przez laboratoria
przemysłowe i jednostki badawcze,



usług analiz laboratoryjnych,



surowców – metali szlachetnych odzyskanych w wyniku procesu rafinacji lub przetworzonych
mechanicznie oraz towarów handlowych (sztabki złota)

Zakład produkcyjny oddany do użytku w 2012 r. posiada pełne zaplecze techniczne
i kompetencyjne do produkcji powyższych wyrobów oraz do świadczenia ww. usług. Obecnie
zatrudnionych

jest

37

wysoko

wykwalifikowanych

pracowników.

Wykorzystywany

system

informatyczny to Comarch CDN XL.
Zarządca nie przewiduje udostępnienia danych finansowych Spółki Mennica – Metale Szlachetne
S.A. Dla celów poglądowych przychody w 2016r. wynosiły 30.447 tys. zł przy zysku na sprzedaży 760 tys.
zł.
Koszty stałe Zakładu, wraz z uwzględnieniem wynagrodzeń pracowników, wynoszą aktualnie ok. 280 tys.
zł miesięcznie.
Mennica Metale Szlachetne posiada dokumentacje technologiczną podzieloną na trzy sekcje:


Dokumentacja konstrukcyjna



Dokumentacja technologiczna



Dokumenty normatywne

Dokumentacja po podpisaniu listu o poufności zostanie udostępniona w siedzibie Spółki, a także
w postaci wirtualnego data roomu.
Serdecznie zapraszam do podjęcia rozmów,
Dyrektor projektu
Andrzej Głowacki
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