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                                                   INFORMACJA PRASOWA

17 maja Wiesław Różacki, prezes zarządu i dyrektor generalny RAFAKO S.A. wziął udział w panelu dyskusyjnym pt.  "Pakiet klimatyczno-energetyczny – wyzwania dla przemysłu zlokalizowanego w UE", który odbył się w ramach trwającego w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011. 
              RAFAKO NA EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM 


Wśród uczestników dyskusji byli szefowie największych firm działających na terenie Polski , reprezentujących tzw. przemysł energochłonny, m.in. ArcelorMittal Poland S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Grupa Lotos S.A., Tauron Polska Energia S.A., Shell International Petroleum Company Ltd., przedstawiciel Greenpeace Polska, NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego , Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji oraz Banku Światowego.

Dominował pogląd, że uchwalony przez Unię Europejską  pakiet energetyczno-klimatyczny w obecnym kształcie może doprowadzić  w perspektywie do upadku europejskiego przemysłu. Restrykcyjne przepisy dotyczące emisji CO2 spowodują wyprowadzenie produkcji przemysłowej poza Europę, do krajów, które nie przestrzegają norm, obowiązujących w UE. Efektem tego będzie nie tylko utrata miejsc pracy na masową skalę, ale także wręcz wzrost emisji zanieczyszczeń. 

18 maja prezes RAFAKO weźmie także udział w panelu dyskusyjnym "Innowacyjność w obronie klimatu".

Odbywający się w dniach 16-18 maja w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy 2011 to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. W tym roku uczestniczy w nim ok. 5000 osób, wśród których są szefowie rządów Polski, Czech, Węgier, Słowacji i Chorwacji oraz przedstawiciele najważniejszych instytucji i organizacji europejskich.  Impreza porównywana jest do Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos.

Obszerniejsza relacja wkrótce.

Zdjęcia:
Prezes RAFAKO S.A. wśród uczestników panelu dyskusyjnego na temat pakietu klimatyczno-energetycznego i jego skutków dla europejskiego przemysłu 
          
* * * 
RAFAKO S.A.
RAFAKO S. A. jest największym europejskim producentem kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej, urządzeń ochrony środowiska oraz dostawcą kompletnych bloków energetycznych „pod klucz”. Kapitał zakładowy wynosi 139.200.000,00, zł.
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