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Nowa inwestycja w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

Barry Callebaut rozbuduje łódzką fabryk ę 
czekolady i zwiększy zatrudnienie 

 
•••• Inwestycja o wartości blisko 96 mln PLN w ciągu dwóch lat 
•••• Planowane zwiększenie zatrudnienia o 80 nowych pracowników 
•••• Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę odbędzie się 12 

listopada br. 

 

Łódź – 10 listopada 2014 r. – Łódzka fabryka Barry Callebaut, światowego lidera w 
produkcji wysokiej jakości produktów czekoladowych i kakaowych zostanie wkrótce 
rozbudowana o dwie nowoczesne linie produkcyjne. Wartość planowanej inwestycji 
wyniesie blisko 96 mln zł, a w ciągu dwóch lat w zakładzie powstanie 80 dodatkowych 
miejsc pracy. Istniejąca od blisko 20 lat fabryka jest zlokalizowana na terenie Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę odbędzie się 12 listopada 
br., w obecności przedstawicieli Zarządu Barry Callebaut oraz Urzędu Miasta Łodzi, 
z Prezydent Hanną Zdanowską na czele. Pierwsza z nowych linii produkcyjnych 
zostanie uruchomiona latem 2015 roku, a cała inwestycja zostanie ukończona do końca 
2016 roku. Do tego czasu łódzki zakład Barry Callebaut zwiększy zatrudnienie do ok. 
200 osób. 

– Rozbudowa łódzkiej fabryki jest jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju 
Barry Callebaut w Europie Środkowej i Zachodniej. Nasza działalność w Polsce ma 
ogromne znaczenie dla średnio i długookresowych planów firmy, a zwiększenie 
możliwości produkcyjnych i rozwój nowoczesnych metod wytwarzania czekolady to 
klucz do utrzymania naszej wiodącej pozycji na rynku – powiedział Philipp Schoeller, 
Wiceprezydent Food Manufacturers na Europę Centralną w Barry Callebaut. 

Nowa inwestycja Barry Callebaut w Łodzi jest realizowana w ramach Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, uznawanej za jedną z najbardziej dynamicznych 
w kraju. Rozbudowa fabryki Barry Callebaut jest jednym z największych projektów 
inwestycyjnych zatwierdzonych w tym roku w Łódzkiej SSE. 

 
O Barry Callebaut Group (www.barry-callebaut.com): 

Z rocznymi przychodami na poziomie 4,9 mld CHF (4,0 mld Eur / 5,2 mld USD) w roku 
fiskalnym 2012/2013, Barry Callebaut Group z siedzibą w Zurychu jest wiodącym 
światowym producentem wysokiej jakości wyrobów czekoladowych i kakaowych – 
od pozyskiwania i przetwarzania ziaren kakao, po produkcję najwyższej jakości 
czekolady, w tym nadzień, dekoracji czy polew. Grupa posiada 50 zakładów 
produkcyjnych na całym świecie i zatrudnia ponad 9000 specjalistów, sprzedając swoje 
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produkty w ponad 100 krajach. 
Barry Callebaut Group obsługuje cały przemysł spożywczy, od przemysłowych 
producentów żywności, przez sektor HoReCa, po profesjonalnych użytkowników 
czekolady. Jest także liderem w dziedzinie innowacji na bazie kakao i czekolady, 
oferującym swoim klientom pełen zakres usług w obszarze rozwoju produktów, 
procesów produkcyjnych, szkoleń i marketingu. 
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