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Treść  raportu:

Zarząd Spółki pod firmą: „BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie 
(dalej jako „Fundusz”) informuje, iŜ w dniu 16 lutego 2010 roku powziął informacje, Ŝe Spółka zaleŜna Invento Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, znalazła się na liście zaakceptowanych wniosków do wsparcia przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 4.2 – Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz 
wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, na realizacje projektu nr POIG.04.02.00-08-003/09 PT „ 
Opracowanie wzorów uŜytkowych innowacyjnych opakowań PET oraz uruchomienie ich produkcji”.
Zgodnie z listą wniosków zaakceptowanych do przyznania wsparcia, kwota dofinansowania projektu wynosi 2 590 
000 PLN i stanowi 69,62% wsparcia ogólnej kwoty planowanych kosztów przedsięwzięcia. Przedmiotowe 
wsparcie zabezpiecza finansowanie oraz przyspieszy realizacje projektu.

Projekt będzie się składał z dwóch zasadniczych faz: fazy opracowania nowego wzoru  uŜytkowego puszek PET 
(rodzina 4 produktów), opracowania nowego wzoru uŜytkowego preform puszek PET (rodzina 3 produktów) oraz 
fazy wdroŜenia tego wzoru do produkcji. Celem głównym projektu jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez 
wdroŜenie do masowej produkcji  innowacyjnych produktów – puszek PET i ich preform , w oparciu o opracowane 
wzory uŜytkowe oraz upowszechnienie produktu na świecie.
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