
 

 

Otwierając nowe Globalne Centrum R&D, Puratos 
potwierdza swoje zobowiązanie do kontynuowania 

inwestycji w innowacje oraz w badania i rozwój  
 

 
 

 
W siedzibie Grupy Puratos w Groot Bijgaarden w Belgii rozpoczęto budowę nowego 
Globalnego Centrum R&D. Nowe centrum, którego otwarcie planowane jest na 
początek lata 2014, będzie wspierać Grupę w realizacji długoterminowych planów w 
zakresie badań i rozwoju. Ceremonia wmurowania kamienia węgielnego odbyła się w 
obecności lokalnych władz, organizacji oraz partnerów badawczych. 
 
Groot-Bijgaarden (Belgia), Dnia 5 marca 2013 wraz z otwarciem nowego Globalnego Centrum R&D, 
Grupa Puratos potwierdziła swoje zobowiązanie do kontynuowania inwestycji  w innowacje oraz 
długoterminowe badania i rozwój. Budowa nowego centrum na terenie siedziby Grupy w Groot-
Bijgaarden (Belgia), została oficjalnie zainaugurowana wbudowaniem węgla kamiennego. Ceremonia 
odbyła się w obecności lokalnych władz, organizacji oraz partnerów badawczych.   
 
Globalne centrum R&D, którego otwarcie planowane jest latem 2014 roku, będzie odgrywać kluczową 
rolę na mapie Centrów Innowacji Puratos na całym świecie. Będąc wiodącym innowatorem w sektorze 
piekarniczym, cukierniczym i czekolady, Grupa Puratos koncentruje wszelkie podejmowane działania 
wokół badań i rozwoju. Pan Filip Arnaut, Dyrektor Grupy ds. Badań oraz Laboratoriów komentuje: 
„Badania i rozwój są siłą napędową partnerskiej współpracy z naszymi klientami na całym świecie. To 
sposób, w jaki długoterminową wizję Puratos odzwierciedlają nasze produkty i rozwiązania, które 

pomagają naszym klientom wprowadzać innowacje i jeszcze bardziej się wyróŜniać.” 
 
Trzy platformy badawcze, wykorzystujące najnowsze zdobycze technologii, obejmują: laboratorium 
technologii Ŝywności, laboratorium produktów piekarniczych, laboratorium biotechnologiczne oraz 
analityczne, które zajmują 6000m2 powierzchni, sprawią, Ŝe nowe centrum stanie się globalnym 



 

ośrodkiem współpracy i badań. Centrum zostanie udostępnione zespołom Puratos R&D z całego 
świata, jak równieŜ partnerom badawczym, w tym wybranym wiodącym uniwersytetom.    
 
Dla Grupy Puratos nowe Globalne Centrum R&D jest elementem realizacji obszernego 
długoterminowego programu inwestycyjnego, w którym kluczową rolę pełnią innowacje i badania. W 
roku 2013 zostanie otwarte regionalne centrum R&D w Chinach (Guangzhou), a w Stanach 
Zjednoczonych w roku kolejnym. Pan Daniel Malcorps, Dyrektor Zarządzający Grupy Puratos 
wyjaśnia: „Silnie wierzymy, Ŝe dalsze inwestowanie w innowacje jest najlepszym sposobem na 
przetrwanie pełnej wyzwań aktualnej sytuacji ekonomicznej. Poprzez takie działanie kontynuujemy 
nasze przedsięwzięcia w zakresie innowacji oraz ulepszania produktów i usług, oferowanych naszym 
klientom, jak równieŜ inspirowanie ich. Chcemy pomagać naszym klientom odnosić jeszcze większe 
sukcesy w ich biznesie. Otwierając nowe centrum potwierdzamy nasze zaangaŜowanie we 
współpracę z klientami na całym świecie.”  
 
Pan Eddy Van Belle, Prezes Zarządu Grupy Puratos dodaje: “JuŜ od ponad 90 lat nieustanne 
działania innowacyjne stoją za naszym sukcesem. Jest to ciągły proces podejmowania ryzyka, 
wymagający wytrwałości, która jest podstawą naszych sukcesów, takich jak T500, pierwszego 
kompletnego polepszacza do pieczywa, który stworzyliśmy 60 lat temu. Od tego czasu zostało 
wprowadzonych wiele kluczowych innowacji, dzięki którym Puratos oferuje klientom nowoczesne 
rozwiązania technologiczne”.   
 
 

O Puratos 
 
Puratos jest międzynarodową grupą oferującą pełen asortyment innowacyjnych produktów i wiedzę z zakresu ich 
stosowania w sektorze piekarniczym, cukierniczym i produkującym czekoladę. Nasza siedziba znajduje się na 
przedmieściach Brukseli, gdzie w 1919 załoŜono firmę. Obecnie nasze produkty i usługi są dostępne w ponad 
100 krajach na całym świecie, a w wielu przypadkach są lokalnie produkowane w naszych filiach. Naszym celem 
jest bycie “partnerem w innowacjach” pomagając naszym klientom na całym świecie dostarczać poŜywne, 
smaczne wyroby.  
W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na www.puratos.com. 
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