Rexam Ardagh Glass Gostyń S.A.
Huta szkła w Gostyniu była jedna z pierwszych hut szkła powstałych w Wielkopolsce po I wojnie
światowej. Założył ja w 1922 r. właściciel ziemski Stefan Żółtowski ze wsi Węgrowo koło Obornik.
W 1924 r. rozpoczęto w hucie w Gostyniu pierwszą produkcję, która odbywała się metodą ręczną
na jednej wannie szklarskiej. W 1946 r. huta szkła została upaństwowiona. Datę przełomową dla
huty stanowi rok 1953, kiedy to rozpoczęto pełną automatyzację sposobu produkcji opakowań
szklanych. Wybudowano nowoczesną- na skalę europejską- halę produkcyjną z trzema wannami
szklarskimi. Pierwsza produkcja na nowych liniach ruszyła w lipcu 1962 r. Pod koniec lat 80- tych
Wielkopolska Huta Szkła w Gostyniu stała się największym producentem słoi w kraju, z produkcja
około 300 milionów sztuk rocznie. Ostatnie ważne historycznie wydarzenie w dziejach zakładu
miało miejsce w 1996 roku. Kiedy to nastąpiło jego sprywatyzowanie przez szwedzki koncern PLM
AB. Od 1999 r. huta szkła w Gostyniu wchodzi w skład międzynarodowej grupy REXAM. REXAM
Plc, który ma siedzibę główna w Londynie, jest wiodącym producentem opakowań konsumenckich
oraz największym producentem puszek do napojów na świecie. REXAM Szkło Gostyń SA jest
obecnie jedną z czołowych firm produkujących opakowania szklane w Polsce zatrudniającą ok.
370 pracowników. Jej udział produkcji na rynku krajowym wynosi ok. 13%. O uznaniu, jakim cieszy
się REXAM Szkło Gostyń SA świadczą uzyskane certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, HACCP oraz
wiele znaczących nagród i wyróżnień, m.in. Gazele Biznesu 2005, Inwestor w Kapitał Ludzki
(2002, 2003), Pracodawca- Organizator Pracy Bezpiecznej (2003). REXAM Szkło Gostyń wspiera
również lokalne środowisko. Spółka przekazała środki na zakup samochodu osobowego dla ruchu
drogowego Komendy Powiatowej policji w Gostyniu oraz sfinansowała zakup 220 lamp
rowerowych dla dzieci ze szkół wiejskich, które zostały rozdane podczas egzaminów na kartę
rowerową. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu w 2004 i 2006 roku
otrzymała środki na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego i jego wyposażenia oraz
na zakup dwóch bram na terenie Komendy. Firma wsparła również finansowo organizację I i II
Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana na Świętej Górze w Gostyniu. W dniach 1517 września 2006 r. uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii „Sprzątanie Świata- Polska”. Której
patronem była Fundacja Nasza Ziemia. Od 2004 roku REXAM Szkło Gostyń SA jest sponsorem
Miejskiego Klubu Sportowego „Kania”, a od 2006 roku Kolarskiego Klubu Sportowego „Gostyń”. W
styczniu 2007 roku firma przekazała środki na zakup nowego aparatu do USG na potrzeby
Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Oprócz powyższych
działań REXAM Szkło Gostyń SA nie zapomina też o niesieniu pomocy dla przedszkoli, szkół,
klubów sportowych, stowarzyszeń i wielu innych instytucji, które zwracają się z prośbą o wsparcie.

