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Nowy zbiornik wodny na Opolszczyźnie
383 Liger planuje budowę nowego akwenu wodnego na Ścinawie Niemodlińskiej  

Kraków, 27 luty 2014 – Firma 383 Liger planuje budowę zbiornika wodnego na rzece 
Ścinawie Niemodlińskiej na Opolszczyźnie. W lutym 2014 roku przedstawiciel firmy spotkał 
się z władzami gmin Prudnik, Korfantów oraz powiatu prudnickiego, na którym poruszona 
została kwestia zbudowania akwenu wodnego o powierzchni 88 hektarów. Ma on pełnić 
funkcję retencyjną oraz rekreacyjną. 

„Podczas spotkania władze gmin Prudnik i Korfantów wyraziły zainteresowanie inwestycją,         
a obecni na nim specjaliści ds. melioracji wodnych przekonywali o jej konieczności. Obecnie 
czekamy na wydanie zgody na badania geologiczne, które są niezbędne do rozpoczęcia prac.” 
– powiedział Miroslaw Samonek, Przedstawiciel  383 Liger.

W pierwszej kolejności firma 383 Liger zleci badania geologiczne, które pozwolą oszacować 
koszty inwestycji. Następnym etapem realizacji będą prace wydobywcze, a powstałe 
wyrobisko zostanie zalane wodami rzeki Ścinawy Niemodlińskiej. W końcowej fazie projektu 
okoliczne tereny przystosowane zostaną do celów rekreacyjnych. 

Głównym założeniem budowy zbiornika jest zwiększenie bezpieczeństwa okolicznych 
mieszkańców, których ziemie są regularnie podtapiane. Dodatkowo, funkcje rekreacyjne 
inwestycji spowodują, że zbiornik stanie się miejscem, gdzie okoliczni mieszkańcy, a także 
turyści będą mogli aktywnie spędzać czas. Podobne projekty realizowane są na całym 
świecie. Dla przykładu w Portugalii do roku 2020 powstanie aż osiem akwenów 

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie postępowania 
sądowego w  sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform), nie jest częścią 
jakiejkolwiek oferty oraz nie zawiera wszystkich informacji potrzebnych przez potencjalnego inwestora. Prognozy oraz przewidywania zawarte w 
tekście opierają się na szeregu założeń i szacunków, uznanych przez 383 Liger za racjonalne, jednakże w sposób oczywisty podlegają wpływowi 
istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza kontrolą 
firmy. Ponadto opierają się one na założeniach dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie.
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383 Liger z siedzibą w Liechtensteinie jest firmą inwestycyjną o niezależnej własności, która 
poszukuje możliwości inwestycyjnych poprzez aktywne zarządzanie firmami z sektora 
energetycznego, górniczego oraz technologicznego na 3 kontynentach. Nasze wiodące 
inwestycje skupione są na zarządzaniu globalnym portfelem akcji.

Nasz zespół do spraw inwestycji zarządza portfelami inwestycyjnymi od roku 2003. Przez 
ten czas konsekwentnie wyprzedzamy nasze standardy, jak i większość naszych 
konkurentów. 383 Liger jest firmą o wysokiej kapitalizacji oraz bardzo zyskownym biznesem 
ze zróżnicowanym strumieniem dochodów.

Jesteśmy dumni z tego, iż w 100% jesteśmy firmą finansowaną wewnętrznie, nie staramy się 
szukać oraz nie przyjmujemy żadnych inwestorów zewnętrznych. 383 Liger jest oddana 
projektom na skalę lokalną, które podnoszą świadomość, tworzą nowe miejsca pracy oraz 
dbają o środowisko.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z prasą: 
Miroslaw Samonek, Dyrektor Regionalny, miro@383.li 
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