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Informacje o Pachemtech sp. z o.o.
Podstawowe dane formalno – prawne
„PACHEMTECH” Sp. z o.o.
Płock ul. Kobiałka 7A (na terenie Płockiego Parku Przemysłowo –
Technologicznego)
Organ rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY
XIV WYDZIAŁ GOSPDODARCZY KRAJOWEGO REJSTRU
SĄDOWEGO.
Forma opodatkowania:
księgi handlowe
Przedmiot działalności (przeważającej): PKD (2007) 20.59.Z
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych gdzie
indziej nie sklasyfikowana .
Data rozpoczęcia działalności:
30.04.2010r
Status prawny:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr KRS:
0000 359856
Regon:
142346010
NIP :
774-314-97-95
Kadra zarządzająca:
Roman Kempiński – Prezes Zarządu
Zbigniew Krzysztof Paćkowski –Wiceprezes Zarządu
Nazwa Firmy:
Siedziba Firmy:

PaChemTech Sp. z o.o. została utworzona w 2010 r. Jest stosunkowo nową firmą na
rynku chemicznym, jednakże dzięki osobom ją tworzącym, posiada ogromny potencjał dzięki
wieloletniemu doświadczeniu właścicieli i kadry zarządzającej Spółką
w zakresie
opracowywania i wdrażania oraz znajomości technologii paliw, biopaliw, technologii
rafineryjnych oraz technologii produkcji wszelkiego rodzaju dodatków uszlachetniających do
benzyn, olejów napędowych i biopaliw. Kadra zarządzająca, jak i pracownicy firmy, posiadają
również wieloletnią praktykę i doświadczenie w opracowywaniu i produkcji dodatków
specjalnych stosowanych między innymi jako chemikalia procesowe wspomagające lub
ochronne w procesach chemicznych oraz w procesach wydobycia ropy naftowej i gazu.
Ponadto, w ofercie firmy PaChemTech Sp. z o.o. znajdują się wszelakie usługi badawczo
– rozwojowe świadczone na rzecz producentów, dystrybutorów paliw i biopaliw, a także na
rzecz sektora prywatnego i instytucji potrzebujących doradztwa, ekspertyz i opinii z zakresu
technologii produkcji paliw i ochrony środowiska.
Spółka opracowuje nowe technologie, które udostępnia również podmiotom
zewnętrznym w postaci licencji. Obecnie według technologii opracowanej w Spółce i
udostępnionej w postaci licencji produkowane są dodatki do biopaliw dla dostawców bioestrów
(firmy z Polski, Niemiec, Czech i Szwajcarii). Spółka produkuje również specjalistyczne
pakiety dodatków do olejów napędowych, które sprzedaje zarówno największym producentom
olejów napędowych w Polsce, jak i za granicą.
Spółka posiada również specjalistyczne laboratorium badawczo-analityczne, które
wykorzystywane jest nie tylko dla obsługi analitycznej produkcji ale świadczy usługi badawcze
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w zakresie analiz produktów naftowych, a zwłaszcza paliw i biopaliw, a także usługi związane z
analityką środowiskową.
Zgodnie z aktualnym wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego zakres prowadzonej
działalności obejmuje m.in.
Produkcję pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
Produkcję pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,
Produkcję pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
Obróbkę i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
Sprzedaż hurtową paliw i produktów pochodnych,
Sprzedaż hurtową wyrobów chemicznych,
Działalność związaną z oprogramowaniem,
Działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki,
Działalność związaną z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
Pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych,
Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność,
Pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
Pozostałe badania i analizy techniczne,
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych,
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
Posiadane przez Pachemtech Sp. z o. o. niezbędne zasoby materialne, jak i kadrowe oraz
zaplecze techniczne w pełni zaspokajają potrzeby realizowanych obecnie oraz przyszłych
kontraktów biznesowych. Pachemtech Sp. z o. o. jest gotowa podjąć współpracę biznesową ze
stroną chińską w ramach planowanych przedsięwzięć w zakresie poszukiwania alternatywnych
źródeł surowców wykorzystywanych do produkcji naszych towarów, jak również poznawania
nowoczesnych innowacyjnych technologii oraz wyszukiwania potencjalnych nowych rynków
zbytu dla produkowanych produktów.
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