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Kağıt ambalaj devi Mayr-Melnhof, International
Paper’ın Polonya iştiraki Kwidzyn’ı satın aldı

Kasım 2020’de Finlandiya merkezli Kotkamills’i bünyesine katan
Mayr-Melnhof, satın alım karşılığında 670 milyon avro
ödeyeceğini ve Kwidzyn, Polonya’da bulunan tam entegre kağıt
ve kağıt hamuru tesisine sahip olacağını açıkladı. Yıllık yaklaşık
400 bin ton kağıt hamuru, 260 bin ton katlamalı karton (“FBB”)
ve 410 bin ton yazı kağıdı kapasitesine ve 2.300 çalışana sahip
olan tesis, 2020 senesini 510 milyon avro ciro ve 92 milyon avro
FAVÖK ile kapattı. Mayr-Melnhof, bu işlem ile birlikte Avrupa
FBB pazarındaki yerini güçlendirmeyi, Doğu Avrupa pazarına ve
esnek kağıt bazlı ambalaj sektörüne giriş yaparak sinerji
oluşturmayı ve kaplanmamış yazı kağıdı (“UWF”) pazarına giriş
yapmayı amaçladığını belirtti.

Portekiz merkezli yatırım şirketi Sodim, Portekiz
merkezli kağıt, kağıt hamuru ve çimento üreticisi
Semapa’nın %28 hissesini satın aldı

Mayıs 2015’te konsorsiyum aracılığı ile Semapa hisselerinin
%45’ini satın alan Sodim, %28 hisse daha satın alarak şirketin
çoğunluk hissedarı oldu. Sodim işlem karşılığında 260 milyon
avro ödeme gerçekleştireceğini açıkladı. Portekiz borsasında
halka açık olarak işlem gören ve yılda 1,6 milyon ton kağıt
üretim kapasitesine sahip olan Semapa, Avrupa’nın en büyük
UWF (uncoated woodfree) türü kağıt üreticisi Portekiz merkezli
Navigator’ın çoğunluk ortağıdır. Kağıt üretimine ek olarak; yıllık
2,5 Twh elektrik üretim kapasitesi ile Portekiz’in yıllık %4 enerji
ihtiyacını karşılamaktadır.

ABD merkezli orman ürünleri şirketi Weyerhaeuser,
Greif’e ait orman alanı iştiraki Soterra’yı satın aldı

Weyerhaeuser’in satın alım işlemi karşılığında 149 milyon ABD$’ı
ödeyeceği ve Güney Alabama’da bulunan 69,2 bin dönümlük
orman arazisine sahip olacağı belirtildi. Greif icra kurulu başkanı
Pete Watson, bu işlem ile birlikte bilanço dengesini optimize
etmeyi ve mali öncelikler doğrultusunda borç yükünü azaltıp
sermaye yapısını güçlendirmeyi amaçladıklarını açıkladı.
Weyerhaeuser ise bu işlem ile birlikte; mevcut Weyerhaeuser
operasyonlarıyla entegrasyon imkanı sağlanacağını, orman
alanının etrafında bulunan lojistik operasyonlarının her türlü
hava koşulunda faaliyet gösterebildiğini belirtti.

Fransa merkezli özel sermaye fonu Latour Capital,
Fransa merkezli kağıt bazlı ambalaj çözümleri şirketi
Omni-Pac’ı satın aldı

Geçtiğimiz yıldan beri agresif bir yatırım politikası izleyen ve
Belçika merkezli kimya şirketi Solvay’den Almanya, İspanya ve
Meksika merkezli varlıklar satın alan Latour Capital, Motion
Equity’den kağıt bazlı ambalaj sektöründe faaliyet gösteren
Omni-Pac’ı da yaklaşık 250 milyon avro şirket değeri
karşılığında satın aldı. Sürdürülebilir ambalaj pazarında faaliyet
gösteren Omni-Pac; gıda, tıp, tarım, endüstriyel ve e-ticaret
sektörleri için geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak
parçalanabilir ambalaj çözümleri sunmaktadır. Fransa, Almanya
ve İngiltere’de bulunan tesisleri ile faaliyet gösteren ve 600
çalışana sahip olan Omni-Pac, yılda 100 bin ton geri dönüşüm
kapasitesine sahiptir. Omni-Pac, 2020 yılını 100 milyon avro ciro
ve 20 milyon avro FAVÖK ile kapatmıştır.

DS Smith ve İngiltere merkezli perakende zinciri
Asda, kağıt bazlı raf etiketi çözümleriyle plastik
kullanımını azaltmayı hedefliyor

Raf etiketlerinde SEL adında PVC bazlı etiket ürünleri kullanan
Asda, bu ürünlerin geri dönüştürülebilir olmadığını göz önünde
bulundurarak yeni alternatifler arayışına girdiğini ve DS Smith
ile bu konuda ortak bir proje üstünde çalıştıklarını açıkladı. Proje
çerçevesinde gerçekleştirilen denemeler sonucunda, yeni bir
üretim metodu geliştiren DS Smith, bu üretim tekniğiyle
raflarda kullanılan plastik miktarını %15 oranında azaltacağını,
yılda 8 ton plastik atık tasarrufu, 21 ton daha az karbondioksit
salınımı ve 1 milyon parça plastik atık tasarrufu sağlayacağını
belirtti.

Aseptik karton ambalaj üreticisi Tetra Pak, RSB
(Roundtable on Sustainable Biomaterials) sertifikalı
geri dönüştürülmüş polimer ürünlerini tanıttı

Tetra Pak, RSB sertifikasını almaya hak kazanan ilk gıda ve
meşrubat ambalaj şirketi oldu. RSB sertifikalı plastik ürünleri,
geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülemeyen ham maddelerin
kombinasyonu ile üretilmektedir. Polietilen tedarikçisi INEOS ile
birlikte çalışan Tetra Pak, geri dönüştürülmüş polietilen
tedariğini INEOS’tan gerçekleştireceğini ve RSB sertifikalı karton
ürünlerinde bu hammaddenin kullanılacağını açıkladı

Kağıt üreticisi Arjowiggins’nin kağıt bazlı gıda 
ambalaj ürünleri, hızlı tüketim (“FMCG”) 
şirketlerinden ilgi görüyor

Arjowiggins Yönetici Direktörü Christophe Jordan, yaptığı
açıklamada birçok global hızlı tüketim şirketi ile irtibatta
olduklarını ve bu şirketlerin FSC ve PEFC sertifikalı geri
dönüştürülebilir “Sylvicta” gıda ambalaj ürünlerini denemeye
başladığını belirtti. Kozmetik ve şarap pazarları için ambalaj
çözümleri sunan Arjowiggins, 2021 yılı içinde gıda ambalaj
pazarında da büyümeyi hedeflediğini açıkladı.

Sappi ve Syntegon, birlikte sürdürülebilir şekerleme
konfeksiyon ambalaj çözümleri üzerine çalışıyor

Sappi ve ambalaj teknolojileri şirketi Syntegon, ortak iş birliği
çerçevesinde birlikte çalışmaya başladıklarını açıkladı. Syntegon,
geri dönüştürülebilir çok katmanlı laminat ve kağıt bazlı
çözümler geliştirmektedir. Sappi ile ortak proje çerçevesinde
şekerleme ambalaj ürünlerinin kağıt kullanılarak üretilmesi
üzerine çalışan Syntegon, mevcut hijyen ve güvenlik kriterleri
çerçevesinde bu üretim şeklinin mümkün olabileceğini belirtti.

Almanya merkezli perakende zinciri Aldi, paskalya
yumurtası ürünlerinde plastik kullanımını sıfıra
indireceğini açıkladı

Sürdürülebilir ambalaj ürünleri stratejisi doğrultusunda Aldi, iki
milyon adet paskalya yumurtası ambalaj ürününde plastik
kullanımının sıfıra ineceğini ve 29 tona tekabül eden bir plastik
tasarrufu gerçekleştireceğini açıkladı. Aldi plastik ve ambalaj
direktörü Richard Gorman, yaptığı açıklamada plastik
kullanımını mümkün olan her fırsatta sıfıra indirmeye
çalıştıklarını ve 2025 yılına kadar Aldi’nin kullanacağı bütün
ambalaj ürünlerinin geri dönüştürülebilir materyallerden
üretileceğinin altını çizdi.

Coveris, restoran zinciri Hawksmoor’un yeni ürün
portföyü için ambalaj çözümleri tasarladığını açıkladı

Toplam yedi farklı tipte tasarlanan ambalaj ürünleri; dana
pirzola, fileto, bonfile, biftek, kaburga gibi farklı et ürünleri için
farklı tasarımlar içermektedir. Coveris İş Geliştirme Müdürü Rob
Court, tamamen geri dönüştürülebilir karton materyallerinden
üretilen ürünlerin COVID-19 ile birlikte değişime uğrayan
restoran pazarı dikkate alınarak tasarlandığını ve Hawksmoor
gibi üst segment restoranların e-ticaret perakende pazarı
üzerinden ürünlerini yeni tedarik zinciri yapılarıyla tüketiciye
ulaştırmaya başlayacağını belirtti.

Coca-Cola, kağıttan üretilmiş şişe denemelerine
başladığını açıkladı

Coca-Cola, alüminyum ve cam kullanılarak üretilen ambalaj
ürünlerinin doğaya verdiği zararı göz önünde bulundurarak,
gelecekteki ambalaj ürün üretiminin %100 geri dönüştürülebilir
odun liflerinden kullanılarak gerçekleştirileceğini açıkladı.
Danimarka merkezli kağıt şişe üreticisi Pabocco ile yaklaşık yedi
yıldır ortak bir proje yürüten Coca-Cola, Adez marka meyve
suyu ürünü için toplam 2 bin kağıt şişe ürettiğini ve bu
ürünlerin Macaristan perakende zincirleri aracılığı ile piyasaya
sunularak deneneceğini belirtti.

Almanya merkezli özel sermaye fonu Mutares, RDM
La Rochette’i satın aldı

Ağırlıklı olarak ilaç ve gıda sektörleri için katlanabilir karton
ürünleri üretmekte olan Fransa merkezli RDM La Rochette,
işlem öncesinde İtalya merkezli Reno De Medici altında faaliyet
gösteriyordu. Fransa ve Güney Avrupa katlanabilir karton
pazarlarında önemli bir paya sahip olan RDM La Rochette, 300
çalışanı, 165 bin ton üretim kapasitesi ile birlikte 2020 yılını 120
milyon avro ciro ile kapatmıştır.


