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Treść  raportu:

Podczas trwającego od 12 marca 2007 roku w Helsinkach spotkania Komitetu Sterującego dla Programu Living 
Steel doszło do podpisania porozumienia (Memorandum Of Understanding) pomiędzy TUP S.A. i Arcelor S.A. w 
sprawie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego w konstrukcji stalowej.

Arcelor S.A. jest jednym z największych koncernów stalowych na świecie i członkiem Międzynarodowego Instytutu 
śelaza i Stali, który od lutego 2005 roku wdraŜa program Living Steel. Celem programu jest promocja i rozwój 
wykorzystywania konstrukcji stalowych w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym na świecie.

W ramach porozumienia TUP S.A. zobowiązuje się do wybudowania, zgodnie z otrzymanym projektem 
architektonicznym autorstwa holenderskiej pracowni architektonicznej CEPEZED, budynku demonstracyjnego w 
centrum Warszawy. Będzie to pierwszy mieszkalny, wielorodzinny budynek wykonany w technologii stalowej w 
Polsce. TUP S.A. pokryje zarówno koszty zakupu działki budowlanej jak i koszty związane z budową. Ponadto 
zobowiązuje się do udostępnienia wykonanego budynku do celów promocyjnych i demonstracyjnych do 
31.12.2009 roku.
Arcelor S.A. zobowiązuje się do wsparcia realizacji projektu poprzez dostarczenie technologii, dostęp do 
najlepszej jakości materiałów, promocję zastosowanej technologii i koordynację współpracy z biurem 
architektonicznym.

Za wszelkie prace związane z wykonaniem konstrukcji stalowych odpowiedzialna będzie spółka zaleŜna 
Euroconstruction Sp. z o.o. (100% kapitału i głosów naleŜy do TUP S.A.), zajmująca się produkcją konstrukcji 
stalowych, wykonywaniem robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych i produkcją okien PCV 
i aluminium. Oczekujemy, Ŝe dzięki realizacji w/w projektu spółka Euroconstruction Sp. z o.o. uzyska dostęp do 
nowoczesnej technologii (know-how) w zakresie zastosowania konstrukcji stalowych w budownictwie 
mieszkaniowym. Liczymy, Ŝe wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe w technologii stalowej znajdzie szersze 
zastosowanie w Polsce, ze względu na niŜsze koszty budowy w stosunku do technologii tradycyjnej, związane z 
krótkim terminem realizacji.
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