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Document de expunere sumara a proiectului
Denumirea proiectului:

Sonaca Aerospace Romania

Tara:

Romania

Numar proiect:

47447

Categorie de mediu :

B

Sector de activitate:

Industrie si servicii

Public/Privat:

Sector privat

Data sedintei consiliului:

11 November 2015
A trecut aprobarea finală, în așteptarea aprobarii Consiliului.

Stadiu:

Descrierea proiectului:

Obiectivele proiectului:

BERD are in vedere acordarea unui imprumut de 8 milioane
EUR (sau echivalentul in USD) companiei Sonaca SA pentru a
finanța dezvoltarea unei unitati de producție in România.
Noua fabrica din România va crește capacitatea firmei Sonaca
de a furniza componente pentru aripi marilor producători de
aeronave. Noua unitate de productie va avea echipamente de
ultima generatie pentru producția de piese lungi din materiale
compozite. Proiectul va fi implementat pe o perioada de doi ani.

Impactul asupra tranzitiei:

Principalul efect de tranziție al proiectului este reprezentat de
transferul de competențe. Proiectul va contribui la introducerea
de noi tehnologii, care vor necesita transferul de competențe
pentru a asigura adoptarea corespunzătoare a standardelor și
proceselor de productie. Compania isi va instrui personalul să
folosească tehnologie de ultima generatie pentru a produce
materiale compozite de înaltă calitate. Acest lucru va contribui la
dezvoltarea durabilă a industriei aerospațiale din România.

Clientul:

Sonaca SA ("Sonaca", "Societatea") este societatea-mamă a
Grupului Sonaca ("Grupul"), avand sediul social în Belgia.
Sonaca Group este furnizor de rangul 1 de aerostructuri si
ansambluri pentru producătorii mari de aeronave. Sonaca are
unități de producție în Belgia, Brazilia, Canada, China și
România pentru a veni in intampinarea nevoilor clienților săi care
au operațiuni in întreaga lume.

Finantarea BERD:

8,000,000 EUR
Imprumut senior pe termen lung de pana la 8 milioane EUR (sau
echivalentul in USD)

Costul total al proiectului:

15,700,000 EUR
Investiția totală este de 15,7 milioane EUR si include terenuri,
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clădiri, echipamente și costul de dezvoltare a noilor produse.
Impactul social si asupra mediului:

Cooperare tehnica:

Categoria B (ESP 2014): Verificarea de mediu si sociala
(ESDD) a confirmat că grupul Sonaca are capacitatea și
abilitatea de a pune în aplicare cerintele de performanta
referitoare la proiect, demonstrat de actuala performanță
operațională a fabricii din Belgia. Sonaca se angajeaza să
construiască și să administreze fabrica din România în
conformitate cu cerintele de performanta și la aceleași standarde
ca cele adoptate în Belgia. Contractul de împrumut va include
conditiile standard care asigura că proiectul este dezvoltat în
conformitate cu aceste cerințe și, in consecinta, nu este necesar
un Plan de Actiune Sociala si de Mediu.
Nu este cazul.

Date de contact ale companiei:

Oportunitati de afaceri:

Christine LEJOUR
christine.lejour@sonaca.com
003271255111
www.sonaca.com
Route nationale 5 6041 Gosselies, Belgium
Pentru oportunitati de afaceri sau achizitii, contactati compania.
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