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A székesfehérvári SAPA Profiles Kft. több mint 322 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert el a „Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása” 
című pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával 
valósul meg.  

A Sapa Profiles Kft. létrehozása az Alcoa-Köfém Kft. présmű üzletágának 2007 
februárjában történt kiszervezésével, a Présmű Alba Kft. megalapításával indult el. Ezt 
követően még 2007-ben a kiszervezési tranzakció keretében részben, majd 2009-ben 
100%-ban értékesítésre került, az Orkla csoporthoz tartozó svéd érdekeltségű SAPA 
Holding AB-be. A társaság főtevékenysége a fémátalakítás, és megmunkálás, 
eredményeként magas hozzáadott értékű alumínium profilok gyártása, feldolgozása és 
értékesítése. 

A több mint 814 millió Ft összköltségű innovációs projekt 2012. június végén vette 
kezdetét. A támogatás összegét a társaság az új termékek kifejlesztéséhez szükséges 



gyártótechnológia beszerzésére, illetve egy mikroszkóp labor kialakítására fordítja, a 
magas hozzáadott értéket előállító munkatársak bérjellegű költségei mellett. A K+F 
projekt magas színvonalú autóipari alkatrészek előállítását célozza a társaság 
székesfehérvári székhelyén.  A fejlesztés a vállalkozás jövőbeli célkitűzését segíti elő, mely 
az autóipari jelenlét erősödése, az elsődleges beszállítói pozíció elérése. 

Innovatív, értéknövelő megmunkált és felületkezelt alumínium profilokkal való jelenlét a 
felvevő piacon. A Sapa Profiles Kft. közel 7 éve van jelen Magyarországon, jelenleg több 
mint 1100 munkavállalót foglalkoztat, s felelős vállalkozásként arra törekszik, hogy az 
üzleti célok teljesítésével párhuzamosan érdemben, és az itt élők számára is 
érzékelhetően járuljon hozzá a helyi gazdasági, szociális környezet fejlődéséhez. 

A cégről és a fejlesztésekről bővebb információt a www.sapagroup.com/hungary oldalon 
olvashatnak. 
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