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ELTETE GROUP VAHVISTAA ASEMAANSA KESKI-EUROOPASSA
Strategisena askeleena puolalainen Packprofil on siirtynyt Eltete Groupin 100 prosenttiseen
omistukseen.
Packprofilin omistussuhteiden muuttuminen ei tule yllätyksenä, sillä jo vuonna 1991 Eltete
hankki 45 prosenttia puolalaisesta yrityksestä, sen jälkeen olemme olleet mukana yrityksen
kehittämisessä. Myöhemmin hankimme enemmistöomistuksen ja nyt olemme Packprofilin ainut
omistaja.
Tulevaisuuden kestävän kehityksen tuomat vaatimukset ohjaavat meitä toiminnassamme, sen
vuoksi pyrimme mahdollisimman paikalliseen toimintaan. Packprofilin sijainti on ideaalinen,
koska haluamme keskittää tuotantomme lähelle keskieurooppalaisia asiakkaita
saavuttaaksemme logistiset hyödyt. Myös osana strategiaamme olemme myyneet Eltete France
tehtamme, joka jatkaa strategisena yhteistyökumppanina paikallisomistuksessa.
Packprofililla on on oma kartongin valmistus, joka tekee siinä ainutlaatuisen tuotantolaitoksen
maailmalla. Kartonki käytetään hylsyjen ja laminoitujen kuljetuspakkausmateriaalien
valmistukseen. Päätuotteita ovat tällä hetkellä hylsyt, kulmasuojat ja U-profiilit, mutta
tulevaisuudessa keskittyminen tulee olemaan myös uusissa tuotteissa. Oma raaka-ainetuotanto
on suuri etu, joka tekee meistä erittäin kilpailukykyisiä Puolassa ja sen lähimaissa. Packprofil
tuottaa tänä päivänä 25 000 tonnia valmiita tuotteita vuodessa ja onkin suurin kulmasuojien
valmistaja maailmassa.
Lisätietoa yrityksestä https://eltete.com/tpm/fi
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ELTETE GROUP TAKES A STRONGER POSITION IN CENTRAL EUROPE
As a strategical step, we announce that Packprofil in Poland is now 100%-owned by Eltete
Group.
The 100% ownership of Packprofil in Poland does not come as a surprise since, as early as
1991 Eltete acquired 45% of Packprofil and has since then been developing the company
further. Later, we acquired the majority and today we are the sole owner of the company.
Our view of future sustainability demands is clear, so we are focusing on being as local as
possible. The Packprofil location is ideal, and centralising part of our production close to
customers in Central Europe will give overall benefits from the logistical point of view. Also, as
part of the strategy, we have divested Eltete France which will continue as a strategic partner
under new ownership in its own region.
Packprofil has its own inhouse carton board manufacturing, which makes it to a unique
manufacturing plant in the world. Carton board is used for the production of paper cores and
laminated transport packaging products. Cores, edgeboards and U-profiles are currently the
main products, but more focus will be directed at new products in the future. Having inhouse
raw material production is a great advantage and makes us very competitive in Poland and the
surrounding countries. Packprofil today produces 25,000 tonnes of finished products per year
and is the biggest edgeboard production plant in the world.
More information about Eltete https://eltete.com/tpm/en

Varastokuja 5, P.O. Box 94, 07901 Loviisa, Finland | Tel: +358 10 505 6450
E-mail: info1@eltete.com Web: www.eltetetpm.com

Eltete TPM Ltd | Headquarters: Eltete TPM Ltd, Finland | VAT No. FI0607010-6
Subsidiaries and Representation offices: Eltete – Packprofil | Finland, Poland, Sweden, Germany, Russia, Estonia, Riga,
Spain, Italy, Bulgaria, India, China, Vietnam, Malaysia, Argentina, Colombia.

