TISKOVÁ ZPRÁVA

Značka Spofaplast přešla pod společnost 3M
Společnost 3M zakoupila ochranné známky na náplasti a další zdravotnický materiál
Spofaplast®. Transakce se týká značek a intelektuálního vlastnictví. Výrobní závod
v Ústí nad Labem zůstává nadále ve vlastnictví akciové společnosti Chemopharma.
Značka zůstane na českém trhu
„Akvizice umožní spojit naše zkušenosti ve výrobě lepidel, náplastí a dalších zdravotnických
prostředků s řadou produktů Spofaplast a jejich silnou pozicí na českém trhu,“ uvedl David
Vrba, generální ředitel 3M Česko. Společnost 3M vyrábí náplasti a další zdravotnický
materiál především pod značkou Nexcare. Na českém trhu však hodlá zachovat značku
Spofaplast, která si za dobu své více než padesátileté existence získala důvěru zákazníků.
Další směřování závodu je v dlouhodobém horizontu i nadále v rukou správce konkursní
podstaty.
3M celosvětově expanduje
Akvizice známých značek a firem je globální strategií společnosti 3M. „Pokud se nalezne
další vhodná příležitost, rádi bychom v České republice koupili výrobní závod a přesunuli zde
i část výzkumných aktivit,“ dodává ředitel Vrba. Mezi poslední světové akvizice 3M patří
společnost Cogent zabývající se bezpečnostními řešeními v hodnotě necelé miliardy dolarů,
společnost Attenti zabývající se vývojem a výrobou technologií pro sledování osob nebo
firma Arizant vyrábějící zateplovací systémy pro řízení teploty pacientů.
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O společnosti 3M
Společnost 3M je vysoce inovativní výrobní společností působící v řadě oblastí. V jejím portfoliu
je na padesát tisíc výrobků, které nacházejí využití nejenom v průmyslu, zdravotnictví, stavebnictví
nebo elektroinstalacích, ale i v domácnostech. Vynalezli nejenom oblíbené Post-it bločky, ale třeba
i první kapesní projektor na světě. Ačkoli je využití jednotlivých produktů zcela odlišné, všechny
spojuje jedna vlastnost: ve svém odvětví vždy představují inovativní produkt, který kromě
důmyslnosti dbá i na ekologii, bezpečnost a zdraví lidí.
Mezi hodnoty 3M patří serióznost a poctivost, uspokojování zákazníků inovativními řešeními,
respekt k přírodě a respekt k zaměstnancům, zákazníkům i dodavatelům. 3M se stala jednou z prvních
výrobních společností, která se v roce 1975 začala zajímat o aktivní řešení ekologických otázek.
Program 3M Pollution Prevention Pays za 30 let svého fungování zabránil vzniku více jak 1 315
431.37 tun zplodin. Cílem 3M je neustále podporovat udržitelný rozvoj, který vnímá jako symbiózu
trvalého ekonomického růstu, sociální odpovědnosti a ochrany životního prostředí.
3M je v otázce sociální odpovědnosti aktivní nejenom globálně, ale i přímo v lokalitách, kde působí.
V Čechách 3M podporuje Zdravotního klauna, hnutí Brontosaurus a další akce, jichž je jednorázovým
sponzorem.
3M v číslech
 Celosvětový prodej: 23, 123 milliard USD
 Mezinárodní prodeje (mimo USA): 14,614 milliardy USD (63 % celkového objemu prodeje)
 Ve Spojených státech 28 poboček
 Zastoupení ve více než 65 zemích - 35 poboček s výrobními závody, 35 laboratoří
 Výrobky 3M se prodávají ve 200 zemích světa
 Více než 75 000 zaměstnanců celosvětově – tým 6 700 výzkumníků, z toho 3 400 v USA
 145 výrobních závodů po celém světě
 169 míst s obchodním zastoupením po celém světě

3M v České republice
 Prodeje v roce 2008: 1, 145 miliard Kč
 100 zaměstnanců
Sídlo obchodního zastoupení v Praze
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