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Společnost ENGEL AUSTRIA daruje Ukrajině 100 000 eur 

Velká solidarita zaměstnanců  

společnosti ENGEL 
 

Schwertberg/Rakousko – březen 2022 

Společnost ENGEL drží při sobě. V rakouských podnicích a mnoha pobočkách 

výrobce vstřikovacích strojů se sídlem ve Schwertbergu se bezprostředně 

rozběhly záchranné akce na pomoc lidem postižených válkou na Ukrajině. 

„Jsme ohromení a hrdí na to, s jakou samozřejmostí se mnoho našich 

zaměstnanců účastní a jak naše iniciativy podporují také zákazníci a partneři,“ 

říká pan Stefan Engleder, CEO skupiny ENGEL. 

 

Jako okamžitou pomoc zaslala společnost ENGEL AUSTRIA částku 100 000 eur 

organizacím Lékaři bez hranic, Nachbar in Not (Soused v nouzi) a Červený kříž. Společnost 

ENGEL Deutschland shromáždila během 24 hodin 25 000 eur pro ukrajinský farský úřad v 

Hannoveru a příspěvky a dary stále přicházejí. Přes síť farského úřadu se tyto peníze 

dostanou k potřebným ihned a přímo. 

Obrovské osobní nasazení projevují také ve východoevropských pobočkách, kde jejich 

zaměstnanci přijímají uprchlíky. Například ve výrobním podniku v českých Kaplicích 

zaměstnává společnost ENGEL cca 100 zaměstnanců pocházejících z Ukrajiny a pro jejich 

rodinné příslušníky byly poskytnuty byty. 

„Na pomoc těmto lidem uděláme vše, co je v současné době možné. ENGEL je rodinný 

podnik a zároveň velká světová rodina. To je nyní obzvláště citelné,“ říká pan Stefan 

Engleder. Mezinárodní skupina ENGEL má po celém světě devět výrobních podniků a více 

než 30 poboček, mimo jiné také v Kyjevě. 

Zaměstnankyně a zaměstnanci společnosti ENGEL soucítí se všemi ukrajinskými občany. 

Současně společnost ENGEL nezapomíná na ty, kteří za dosažení míru osobně riskují. 
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ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL je jednou z předních firem v oblasti výroby vstřikovacích strojů. Skupina ENGEL dnes nabízí 
veškeré technologické moduly pro zpracování plastů jako dodavatel z jediného zdroje: vstřikovací 
stroje pro termoplasty a elastomery, včetně automatizace. Jednotlivé komponenty jsou přitom samy o 
sobě konkurenceschopné a na trhu úspěšné. Se svými devíti výrobními závody v Evropě, Severní 
Americe a Asii (Čína, Korea), pobočkami a zastoupeními ve více než 85 zemích nabízí ENGEL svým 
zákazníkům optimální podporu na celém světě, aby byli se svými novými technologiemi a 
nejmodernějšími výrobními linkami konkurenceschopní a úspěšní. 

Kontakt pro novináře: 
Ute Panzer, vedoucí úseku marketingu a komunikace, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Fax: -3009, E-Mail: ute.panzer@engel.at  

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Germany,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Fax: -03, E-mail: susanne.zinckgraf@engel.at 

Kontakt pro čtenáře: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Fax: -3009, E-Mail: sales@engel.at 

Právní upozornění: 
Běžné názvy, obchodní názvy, názvy produktů apod. uvedené v této tiskové zprávě jsou chráněny 
autorskými právy. Mohou také zahrnovat ochranné známky a jako takové jsou chráněny, aniž by byly 
výslovně zvýrazněny. 

www.engelglobal.com 

 

mailto:sales@engel.at
mailto:sales@engel.at
http://www.engelglobal.com/

