L.dz. ChA/1375/2019

Kielce, dn. 28 października 2019r.

Do wszystkich zainteresowanych

Zaprzestanie produkcji napędów NWA w Chemar Armatura Sp. z o.o. z początkiem 2020r.

Szanowni Państwo,

Chemar Armatura Sp. z o.o. od ponad 60 lat obecny jest na rynku jako uznany Producent i Dostawca armatury
dla głównych sektorów inwestycyjno – przemysłowych w kraju i zagranicą.
Zawsze swoistym „oczkiem w głowie” była dla Spółki branża energetyki zawodowej i przemysłowej, a tym samym
spełnianie wysokich wymagań jakościowo-funkcjonalnych w zakresie armatury wysokoprężnej i towarzyszącego jej
osprzętu, w tym w szczególności napędów elektromechanicznych.
Obserwując dynamiczny rozwój rynku Spółka na bieżąco dostosywać musi swą bieżącą i przyszłą strategię działania,
zarówno w zakresie produkcyjno-technologicznym, jak i produktowym.
W związku z tym w ostatnich 2 latach Spółka podjęła realizację dużego programu inwestycyjnego na kwotę ponad
30 mln PLN. Cała produkcja została przestawiona na nowoczesna technologię CNC, pozyskano nową technologię
spawania i napawania, zmieniono konstrukcje armatur oraz dokonano modernizacji infrastruktury zakładu. Chemar
Armatura Sp. z o.o. zdecydowała o położeniu głównego nacisku w swojej działalności na produkcję armatury
wysokociśnieniowej: zaworów, zasuw zaworów zwrotnych i regulacyjnych oraz zaworów bezpieczeństwa. Chcemy
w tym zakresie móc dalej pełnić rolę lidera rynku bazującego na wieloletnich doświadczeniach z jednej strony,
a jednocześnie rozwijającego stale swoją ofertę.
W takim też rozumieniu swej obecnej i przyszłej roli podjęliśmy rozmowy z największym Producentem napędów
w Europie i na świecie AUMA. Na bazie zawartej w roku 2019 Umowy chcemy Państwa poinformować, iż oferując
dalej napędy konieczne dla zastosowań naszej armatury zaprzestajemy z początkiem roku 2020 produkcji
dotychczas wytwarzanych przez Chemar Armatura Sp. z o.o. napędów NWA.
W/w Umowa w pełni zabezpiecza Państwa potrzeby w okresie przejściowym dotyczące serwisu, części zamiennych,
bieżących napraw i remontów funkcjonujących na rynku napędów NWA.
Jednocześnie Chemar Armatura oraz AUMA zapewniają Państwu dalszą pełną obsługę techniczno-handlową oraz
serwisową w zakresie bieżących oraz przyszłych potrzeb inwestycyjno-modernizacyjnych w tym zakresie.
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O szczegółach przyszłych zasad współpracy poinformujemy Państwa w odrębnym komunikacie w najbliższym
czasie.
Dziękują za dotychczasową pomoc, życzliwość oraz współpracę pozostajemy

z poważaniem

Rafał Wawrzeńczyk
Dyrektor Operacyjny
Członek Zarządu

