Informacja prasowa

Ponad 90 milionów złotych na unowocześnienie Fabryki Broni.
Umowa kredytowa Fabryki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
została podpisana.
Umowa kredytowa pomiędzy stronami została podpisana w środę, 9 sierpnia 2017 roku
w siedzibie BGK w Warszawie.






Kwota kredytu to 81.405.000 złotych
Całość inwestycji wyniesie 90.450.000 złotych
Okres kredytowania potrwa do końca 2021 roku
Udział własny Fabryki Broni wynosi 9.045.000 złotych
Kredyt dla Fabryki Broni został poręczony przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A.

Celem inwestycji jest zwiększenie mocy produkcyjnych Fabryki Broni umożliwiających
wytwarzanie kilkukrotnie większej ilość broni niż obecnie. Inwestycja pozwoli na uzyskanie
wystarczających mocy produkcyjnych dla zaspokojenia potrzeb Wojska Polskiego, służb
mundurowych, rynku cywilnego i eksportu.
- Fabryka Broni niestety nie dysponowała wystarczającą kwotą, która pozwoliłaby na realizację
planu modernizacji naszego zakładu w takim stopniu, jak byśmy tego chcieli. Dzięki kredytowi
poręczonemu przez PGZ S.A. Fabryka Broni znajdzie się na jeszcze wyższym poziomie
technicznym. Nowoczesny park maszynowy to przyszłość Fabryki - powiedział Adam Suliga,
prezes zarządu Fabryki Broni „Łucznik”- Radom sp. z o.o.
W ramach projektu inwestycyjnego w postaci kredytu planowany jest zakup
70. nowoczesnych maszyn i urządzeń, z czego większość to sterowane numerycznie centra
frezarskie i tokarskie.
- Rozbudowa mocy produkcyjnych „Łucznika” to korzyść nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale też
dla gospodarki ze względu na nowe miejsca pracy. Bank Gospodarstwa Krajowego bardzo
intensywnie wspiera inwestycje i rozwój firm z różnych sektorów. Tylko w 2017 roku
zaangażowaliśmy się w finansowanie ponad 400 projektów na kwotę przekraczającą 4 mld
złotych - powiedział Wojciech Hann, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Przetargi na zakup nowych maszyn są ogłaszane na bieżąco. Wszelkie niezbędne informacje
o trwających postępowaniach przetargowych znajdują się na stronie internetowej Fabryki
Broni. Dostarczenie i uruchomienie większości urządzeń zaplanowane jest w okresie od końca
2017 roku do III kw. 2018 roku.
www.fabrykabroni.pl

**
Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. jest wiodącym producentem i dostawcą broni na rynki
krajowe i zagraniczne, głównym producentem broni dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a także dla rynku cywilnego. Fabryka Broni jest
częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), lidera polskiego przemysłu i jednego z największych
koncernów obronnych w Europie. Fabryka Broni jest jednym z najnowocześniejszych tego typu
obiektów
w Europie. Spółka zatrudnia obecnie ponad pół tysiąca pracowników.
Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów
obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii),
osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji
technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo-rozwojowy, PGZ
oferuje innowacyjne produkty zwiększające bezpieczeństwo. PGZ oferuje m.in. system obrony
powietrznej bardzo krótkiego zasięgu z zestawem POPRAD i radarem SOŁA; przenośny zestaw
przeciwlotniczy GROM; przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy PIORUN; przeciwlotniczy system
rakietowo-artyleryjski bardzo bliskiego zasięgu PILICA; system bezzałogowych statków powietrznych
E-310; kołowy transporter opancerzony ROSOMAK; samobieżny moździerz RAK; system artyleryjski

z samobieżną armatohaubicą KRAB; indywidualne wyposażenie żołnierza z karabinkami BERYL.
PGZ posiada także kompetencje w zakresie projektowania, budowy oraz wyposażania okrętów.
Ponadto, PGZ modernizuje i serwisuje pojazdy, samoloty, śmigłowce, okręty (także sprzęt byłego
ZSRR). W najbliższych latach, PGZ będzie rozwijała technologie kosmiczne i satelitarne oraz
cybertechnologie.
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