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Grupul MOL si APK formeaza un parteneriat strategic pentru reciclarea plasticului
Grupul MOL si compania germana de tehnologie de reciclare APK AG au încheiat la Merseburg un acord
de cooperare strategic prin intermediul caruia MOL va sustine finalizarea instalatiei construite de APK
care permite recuperarea materialelor de înalta calitate din ambalajele multistrat complexe.

Potrivit unui comunicat comun, APK a creat o tehnologie de reciclare inovatoare denumita Newcycling care poate
fi aplicata unei game largi de tipuri mixte de plastic pe care le transforma în materiale reciclate de înalta calitate.
Prima unitate Newcycling care utilizeaza tehnologia de baza a companiei APK este în curs de realizare la sediul
APK din Merseburg.
"Conform strategiei MOL 2030, luam masuri în vederea extinderii diviziei de produse petrochimice si a intrarii în
rândul industriilor puternic bazate pe noi cunostinte alaturi de parteneri strategici. Am observat o crestere a cererii
de materiale plastice reciclate din partea clientilor nostri si totodata sustinem pe deplin ideea de economie circulara
si sustenabilitate. Ne propunem sa devenim lideri în reciclare în Europa Centrala si de Est, iar acordul de astazi
marcheaza primul moment de referinta în acest demers. MOL, în calitatea sa de jucator consacrat în sectorul
polimerilor în ECE, alaturi de un partener inovator precum APK, se va concentra pe continua dezvoltare a
tehnologiei Newcycling si o va aduce în regiunea noastra unde atât nevoia, cât si potentialul de reciclare a
deseurilor din plastic sunt considerabile", a declarat Ferenc Horvath, vicepresedinte Downstream al Grupului
MOL.
APK a dezvoltat tehnologia sa Newcycling cu finantare de la investitorii financiari MIG Fonds si AT Newtec.
"Suntem mândri de formarea parteneriatului strategic cu MOL, un jucator de renume în industria polimerilor, în
vederea finalizarii noii noastre instalatii din Merseburg, dar si a intrarii noastre în ECE, o piata care credem ca va
fi foarte interesanta pe viitor, deoarece se preconizeaza o tendinta puternica de trecere de la depozitarea si
incinerarea deseurilor catre reciclare si o adevarata economie circulara a materialelor plastice. Şi având în vedere
radacinile puternice ale companiei MOL în aceasta regiune, credem ca MOL este partenerul perfect pentru a intra
în ECE", a precizat Klaus Wohnig, membru în Consiliul de Administratie al APK.
Grupul MOL intentioneaza sa investeasca aproximativ 4,5 miliarde de dolari pâna la sfârsitul deceniului urmator
în proiecte de crestere pe partea de produse petrochimice si chimice.
MOL este o companie internationala integrata si independenta, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are
operatiuni în peste 30 de tari, 26.000 de angajati în întreaga lume si peste 100 de ani de experienta în industrie.
Compania are, de asemenea, o retea de aproximativ 2.000 de benzinarii în Europa Centrala si de Sud-Est, în 9 tari,
din care 213 în România.
APK este o companie inovatoare de tehnologie de reciclare. La sediul sau din Merseburg, lânga Leipzig,
Germania, APK produce materiale de plastic reciclate de înalta calitate provenite din surse post-consum si de
productie. Tehnologia de baza a companiei APK este procesul Newcycling, o tehnica bazata pe solventi care
permite recuperarea plasticelor de înalta calitate din mixturi si materiale compozite multistrat complexe
(asa-numitul ambalaj multistrat) care nu pot fi reciclate cu ajutorul sistemelor de reciclare conventionale.

page 1 / 1

