


INDIA
• Şişecam Flat Glass India

GEORGIA
• Mina - Ksani

• Richard Fritz, Aszod

UCRAINA
• Merefa

GERMANIA
• Richard Fritz, Aurach
• Richard Fritz, Besigheim

ROMANIA
• Glasscorp

BULGARIA

UNGARIA

• Trakya Glass Bulgaria
• Şişecam Automotive Bulgaria
• Paşabahçe Bulgaria
• Solvay Sodi

ITALIA
• Şişecam Flat Glass Italy Srl
• Şişecam Flat Glass South Italy Srl
• Cromital S.p.A.

EGIPT
• Paşabahçe Egypt
• Saint-Gobain Glass Egypt
• Camiş Egypt

BOSNIA-HERTEGOVINA
• Şişecam Soda Lukavac
• Rudnik Krecnjaka Vijenac

SLOVACIA
• Richard Fritz, Malacky

RUSIA
• Trakya Glass Rus
• Automotive Glass Alliance Rus
• Posuda
• Ruscam - Gorokhovets
• Ruscam - Pokrovsky
• Ruscam - Ufa
• Ruscam - Kirishi
• Ruscam - Kuban

TURCIA
STATELE UNITE ALE AMERICII
• Investiție Naturală de Sodă

Comunitatea Şişecam, isi desfasoara activitatea de productie pe 4 continente in 13 tari, in total detinand 43 fabrici si avand aproximativ 22 de mii de angajati si in acelasi timp avand o piata de desfacere in mai mult de 150 tari.

STICLĂ PLANĂ
Sucursala fabrica din Kırklareli
Sucursala fabrica din Mersin
Sucursala fabrica din Bursa
Sucursala fabrica din Ankara

STICLĂRIE
Sucursala fabrica din Kırklareli
Sucursala fabrica din Eskişehir
Sucursala fabrica din Denizli
Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş.
Fabrica de Tuzla İstanbul

AMBALAJE DIN STICLĂ
Sucursala fabrica din Mersin
Sucursala fabrica din Yenişehir
Sucursala fabrica din Eskişehir

SUBSTANȚE CHIMICE
Sucursala fabrica din Sodă 
Sucursala fabrica din Kromsan
Fabrika de Kojenarasyon Mersin
Oxyvit Kimya San ve Tic A.Ş.
Fabrica de Mersin

STICLĂ AUTO
Şişecam Otomotiv A.Ş. 
Fabrica de Otocam

ACTIVITĂȚI MINIERE
Fabrica de procesare a nisipului cuarțos Yalikoy
Fabrica de concasare a calcarului și dolomitului Trakya
Unități de procesare a materialului brut Bilecik
Fabrica de sfărâmare și sortare a caolinului Balıkesir Duvertepe
Fabrica de separare magnetică și procesare a feldspatului Aydın Çine
Fabrica de procesare a nisipului cuarțos Karabük
Fabrica de procesare a nisipului cuarțos Mersin
Fabrica de concasare a calcarului și dolomitului

FIBRĂ DE STICLĂ
Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.
Fabrica de fibra de sticla Balıkesir

ENERGIE
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.
Centrală Electrică Regională din Trakya

RECICLARE
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.
Fabrica de Yenişehir
Fabrica de Eskişehir

4 PRODUCTIA DE PE CONTINENT

FABRICILE DIN TURCIA ALE COMUNITATII ŞİŞECAM



PREZENTA ŞİŞECAM PE PIATA GLOBALA
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Vânzări în Turcia



* Pe baza capacității de producție

Sticla Plană 

Sticlă pentru Obiecte Casnice 

Ambalaje din sticla   

Chimicale - Sodă Calcinată
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GlobalEuropa

CHIMICALE INDUSTRIA
AUTO

Sticlă arhitecturală, sticlă solară  
fotovoltaică, sticlă pentru obiecte 

casnice

Producția ambalajelor din sticlă  de 
diferite culori și mărimi  folosite  în 

industria alimentară,  farmaceutică și 
cosmetică

Producție de derivați de sodiu și  
substanțe chimice din crom, �bră  de 

sticlă, materii prime industriale, energie 
electrică, derivați ai vitaminei K3 și 
producție de metabisul�t de sodiu, 

producție de energie pentru satisfacerea 
necesităților proprii pentru fabricile sale

Şişecam este cel mai mare producător 
din Turcia de sticlă pentru industria auto. 

Utilizând tehnologii de producție de 
ultimă generație și oferind capacități de 

proiectare sincrone, Compania răspunde  
nevoilor diferențiate ale clienților din  

industria auto globală, precum și celor 
de pe piața pieselor de schimb

 Producție automată și manuală de  
articole din sticlă, de uz casnic, din  sticlă 

borosilicată rezistentă la căldură, sodă 
cristalină, producție  de cristal fară 

plumb, ambalaje  din hârtie și carton si 
vânzarea acestora cu amănuntul.

LOCALIZARE GLOBALĂ*

AMBALAJE
DIN STICLĂ

OBIECTE CASNICE
DIN STICLĂ

STICLĂ
PLANĂ

DOMENIILE DE ACTIVITATE



* Pe baza capacității de producție

Cel mai mare 
producător de 
materii prime 

pentru sticlă din 
Turcia Un jucător major 

pe piețele de 
feldspat din 

Europa și Orientul 
Mijlociu

45 de ani de
experiență

Primul și
singurul

producător de
�bră de sticlă

din Turcia

Bursa și 
Eskișehir cu o 
capacitate de 

378 mii tone/an

Şişecam este cel mai mare producător de  materii 
prime pentru sticlă din Turcia. Ca  parte a 

operațiunilor sale miniere,  compania este un 
furnizor de încredere și  durabil de materii prime 
pentru propriile  unități de producție a sticlei și a 

�brei de  sticlă. Suplimentar, Şişecam oferă materii  
prime durabile de înaltă calitate pentru  numeroase 
sectoare, inclusiv cel al sticlei,  ceramicii, produselor 

chimice, metalurgie,  agricultură și construcții.

Şişecam este primul și singurul producător de �bră  
de sticlă din Turcia. Şişecam transformă resursele 

locale în produse cu valoare adăugată prin 
producerea �brei de sticlă, una dintre materiile prime 

cheie în industria materialelor compozite. Prin 
operațiunile sale extinse de cercetare și dezvoltare, 
Şişecam deservește o gamă largă de sectoare din 

întreaga lume – inclusiv cel al energiei eoliene, 
electronică,  auto, tehnologia materialelor plastice,  

infrastructură, maritim, aplicații industriale, apărare  și 
construcții – cu produse din �bră de sticlă  certi�cate 

de instituții internaționale de calitate.

Şişecam este cel mai important grup din Turcia 
implicat în reciclarea sticlei. Compania 

recuperează resursele prin reciclarea deșeurilor în 
cadrul ciclului nesfârșit al sticlei – cel mai durabil 

material de ambalare din lume. Deșeurile din 
sticlă sunt separate de alți contaminanți, iar sticla 
este sortată în unitățile de reciclare ale Șisecam, în 

funcție de culoare (de exemplu, chihlimbar, 
cremene, verde). 

Şişecam desfășoară operațiuni legate de energie 
pe piețele de electricitate și gaze naturale. 

Operațiunile companiei vizează generarea și 
comercializarea energiei electrice și a capacității 
energetice; comercializarea, importul, exportul și 
stocarea gazelor naturale comprimate (GNC) și a 

gazelor petroliere liche�ate (GPL); precum și 
construirea infrastructurii necesare pentru 

efectuarea unor astfel de operațiuni. De asemenea, 
Şişecam desfășoară activități de marketing, 

cercetare și dezvoltare de afaceri în acest domeniu.

Unități moderne 
de reciclare a  

sticlei în funcție 
de culoare

EXPLOATARE 
MINIERĂ

RECICLAREENERGIE FIBRĂ DE STICLĂ

Peste 1 miliard 
de kwh de 

energie  
electrică

Peste 500 de 
milioane de m3 

de gaze naturale 
comercializate pe 

an

DOMENIILE DE ACTIVITATE



O PRIVIRE ASUPRA  ŞİŞECAM

CU UN TRECUT
DE  85 DE ANI

EXPORTĂ ÎN
150 DE ŢĂRI

PRODUCŢIE  ÎN
43 DE FABRICI

COTAT LA BURSĂ
DIN ANUL 1986

49% LISTAT PUBLIC 

51% DEŢINUT BĂNCII İŞ BANKASI
ȘI AFILIAŢII                    

Aceste date sunt la sfârșitul anului 2020.

Al 5-lea
producător mondial

de sticlă plană

Al 2-lea
producător mondial
de sticlă de uz casnic

Al 5-lea
producător mondial

de sticlă plană 

Al 8-lea
producător mondial 

de cenere di soda

Lider în producția 
 de bază de sulfat 

de crom

4° Grande 
Giocatore Globale 

nella Produzione di 
Acido Cromico

PRODUCȚIE DE
4.9 MILIOANE DE
TONE DE STICLĂ

PRODUCȚIE DE
2.2 MILIOANE DE

TONE DE SODĂ

22.000
ANGAJAȚI

PRODUCȚIE ÎN
14 ŢĂRI



Investiția Şişecam în România a ajuns la
80 milioane de Euro.

80 MILIOANE €
investiție

Fabrica Şişecam care îşi desfășoară activitatea în 
România în domeniul producției de sticlă pentru  

autovehicule facilitează aproximativ 600 de locuri de  
muncă.

600
angajați

Fabrica $işecam care îşi desfasoara activitatea în 
Romania în domeniul producției de sticlă pentru  

autovehicule are o producție anuală de 12 milioane 
de bucăți.

12 MİLIOANE DE PIESE
capacitate de

producție 

ROMÂNIA



FABRICILE

Comunitatea Şişecam care îşi desfășoară  
activitatea în România are o capacitate de  
producție anuală de 12 milioane de piese 
şi îşi desfaşoară activitatea pe o suprafață  

de 83.000 m2

CAPACITATEA DE PRODUCŢIE
83.000 m2

Şişecam Automotive România S.A.



CĂLĂTORIA ŞİŞECAM ÎN ROMÂNIA

20
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20
14

20
13

20
15

A fost încheiată 
investiția pe linia de 

geam securizat

Capacitatea instalației a 
fost mărită odată cu 

punerea în funcțiune a 3 
noi linii de tăiere a sticlei.

Au fost începute 
lucrările  de 

modernizare a  
fabricii

A fost încheiată 
investiția  pe linia 

de laminare

Capacitatea de 
producție a atins 

nivelul de
12 milioane de 

piese pe an.

20
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20
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20
18

Capacitatea 
instalației a fost 
mărită odată cu 

punerea în 
funcțiune a liniei 
de călire a sticlei 

din al doilea 
trimestru.

12

Şiçecam a  
cumpărat  
societatea  

Glasscorp SA


