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A Mondi Csoport aláírta a megállapodást a Heinzel Csoporttal az Europapier AG eladásáról. Az ügylet
jelenleg az Európai Unió jóváhagyására vár. A megállapodás értelmében az új tulajdonos, a Heinzel Csoport
100%-ban megvásárolja az Europapier részvényeit és ezáltal egyedüli részvényessé válik.
A Heinzel Csoport vezető cellulóz gyártó Közép és Kelet-Európában, továbbá meghatározó szereplője a
globális cellulóz és papír kereskedelemnek. A cég értékesítési volumene évi 1,7 millió tonna, 22 irodával
rendelkezik világszerte. A gyártás Ausztriában és Észtországban történik.
Össz értékesítéséből 750.000 tonna a papír és csomagolóanyag forgalom. Az Europapier-ral együtt a
cégcsoport a közép-, kelet- európai régióban vezető papírkereskedői szerepre tesz szert, forgalma eléri az 1,2
millió tonnát.
"Üdvözöljük a Heinzel Csoport stratégiáját, miszerint legyen egy erős szervezet Ausztriában és Közép-, KeletEurópában, valamint további lépéseket tegyünk a növekedés érdekében." - nyilatkozta Werner Hartmann az
Europapier vezetőségi tagja, amikor a jelen változásokról kérdeztük.
Az új tulajdonos erősíteni fogja az Europapier vezető szerepét a régióban.
Ez által bővíteni tudjuk termékválasztékunkat, partnereink ezentúl szélesebb termékportfólióból tudnak
választani, így az Europapier még vonzóbb partnerré válik számukra. Jelen gazdasági körülmények között az
új vállalat még megbízhatóbb és fenntarthatóbb partnerként jelenik meg.
"A Heinzel Csoport stratégiája, hogy kulcs szerepét tovább növelje a cellulóz-, karton- és
papírkereskedelemben az európai, észak-afrikai, közel-keleti és ázsiai piacokon. Az Europapier kedvező piaci
helyzete a Heinzel Csoportot tovább erősíti." -nyilatkozta Alfred H. Heinzel, a Heinzel Csoport elnöke.
"Mindezeken túl ez a stratégiai akvizíció tovább növeli a földrajzi lefedettségünket és tovább erősíti meglévő
piaci pozíciónkat számos országban.
"Az Europapier egy biztos alapokon álló és jól irányított vállalatcsoport, mely további értéket teremt a Heinzel
Csoport számára. Együttesen szélesíteni tudjuk az általunk kínált termékválasztékot és tovább tudjuk
fejleszteni a már jól kiépített vevőkapcsolati rendszerünket."
A megállapodást jelenleg versenyjogi szempontból az Európai Unió vizsgálja, annak jóváhagyására vár. Ez idő
alatt nem történik változás sem az Europapier, sem a Heinzel Csoport működését illetően. Mindkét
cégcsoport változatlanul folytatja tevékenységét, egymástól függetlenül.

Az Europapier egy nemzetközi cégcsoport, melynek célja az iparági standardokon felüli teljesítés, valamint
fenntartható profitszint elérése.
Értékesítési volumen szempontjából a legfontosabb papírkereskedő a régióban, foglakoztatottainak száma
770 fő, éves értékesítési volumene 445.000 tonna.

A Heinzel Csoport vezető cellulóz gyártó Közép- és Kelet-Európában, továbbá meghatározó szereplője a
globális cellulóz és papír kereskedelemnek. A cég értékesítési volumene évi 1,7 millió tonna, 22 irodával
rendelkezik világszerte. Gyártását Ausztriában és Észtországban folytatja.

