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Zwiększenie zdolności produkcyjnych i nowy dyrektor zarządzający 

na piątą rocznicę świętowaną przez firmę Futamura 

Firma Futamura UK z siedzibą w Wigton ogłosiła plan inwestycyjny obejmujący dodatkową 

maszynę odlewniczą, pozwalającą zwiększyć zdolności produkcyjne swojego prężnie 

rozwijającego się działu folii celulozowych. Te plany inwestycyjne zbiegają się z piątą 

rocznicą nabycia przez firmę Futamura działu celulozowego w lipcu 2016 r.   

 

Futamura z roku na rok odnotowuje wzrost sprzedaży, który jest wynikiem rosnącego 

popytu na jej odnawialne i kompostowalne folie NatureFlex.  Andy Sweetman, dyrektor ds. 

sprzedaży i marketingu w regionie EMEA, powiedział: „popyt konsumentów na 

zrównoważone opakowania przyczynia się do stałego wzrostu naszej sprzedaży. 

Zapotrzebowanie na rynku rośnie, a w ślad za nim również nasza firma. Nowa linia 

odlewnicza pozwoli nam zapewnić lepszą obsługę klientów przez skrócenie czasu realizacji 

zamówień i zwiększenie ogólnych zdolności produkcyjnych”. Budowa linii rozpocznie się w 

trzecim kwartale. 

 

Po udanej finalizacji pierwszego planu pięcioletniego Futamura jest gotowa na kolejne pięć 

lat z Adrianem Cave’em jako nowo mianowanym dyrektorem zarządzającym, który obejmie 

stery z dniem 1 lipca 2021 r. Adrian jest obecnie dyrektorem finansowym Futamura EMEA 

i przejmie stanowisko od odchodzącego dyrektora zarządzającego, Graeme’a Coultharda, 

który przechodzi na emeryturę z końcem czerwca. Adrian powiedział: „Czuję się 

zaszczycony, że zostałem mianowany dyrektorem zarządzającym, i z dumą będę kierował 

doświadczonym, pełnym pasji i zaangażowanym zespołem Futamura w Wielkiej Brytanii i 

Europie. Chciałbym podziękować Graeme’owi za wszystko, co zrobił dla firmy; Graeme 

zostawia po sobie bogate dziedzictwo. Wzrost, jaki obserwowaliśmy w ciągu ostatnich 

pięciu lat, będzie się utrzymywał, a my szykujemy się do dalszych inwestycji w sprzęt i 

ekscytujące projekty badawczo-rozwojowe. 

Koniec 

Uwagi do redaktora 

Futamura Chemicals Company Limited jest głównym producentem folii z tworzyw sztucznych i 
celulozy (NatureFlex™ i Cellophane™). Po przejęciu działu celulozowego Innovia Films, firma 
Futamura zyskała globalny zasięg, a jej zakłady produkcyjne znajdują się w Wielkiej Brytanii, USA i 
Japonii.  Zajmuje wiodącą pozycję na świecie w segmencie kompostowalnych, wytwarzanych z 
surowców odnawialnych folii opakowaniowych i osłonek celulozowych.  Na całym świecie Futamura 
zatrudnia około 1500 osób, koncentrując się na bezpieczeństwie, produktach specjalistycznych 
wysokiej jakości, badaniach i rozwoju, obsłudze klienta oraz etycznej i zrównoważonej współpracy 
partnerskiej. 
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