PERSBERICHT

Financieel jaarverslag 2021

Storopack groeit met 13%
Gegarandeerde activiteiten dankzij blijvende leveringen
Metzingen,

juli

2022.

Storopack,

gespecialiseerd

in

beschermende

verpakkingen, sloot 2021 af met een omzetstijging. Vorig jaar boekte de in
Metzingen gevestigde groep een totale geconsolideerde omzet van € 564 miljoen,
goed voor een stijging van € 64 miljoen en groei van 13% ten opzichte van het
jaar daarvoor.
Ook in het tweede pandemiejaar zorgde de stijgende vraag in de wereldwijde
online retail voor meer verkoop. De verpakkingsspecialist zag ook dat de vraag in
de kapitaalgoederenindustrie steeg.
Storopack kon het hele jaar door blijven leveren, wat tot meer verkoop leidde.
“Dankzij partnerschappen op lange termijn met onze leveranciers en de
voorzichtige uitbreiding van onze voorraad konden we bij onze klanten blijven
leveren”, aldus Hermann Reichenecker, Executive Director van Storopack.
Focus op automatisering en duurzaamheid
Storopack focust sterk op de uitbreiding van geautomatiseerde verpakkingsoplossingen. In oktober 2021 verwierf Storopack 74,9% van de aandelen in
OPITZ Packaging Systems GmbH. De kennis van OPITZ op het gebied van
automatisering van verpakkingsprocessen vult de ervaring en expertise van
Storopack in innovatieve beschermende verpakkingsoplossingen perfect aan.
“Deze investering is een belangrijke stap om de processen voor beschermende
verpakkingen bij onze klanten productiever te maken”, legt Hermann
Reichenecker, Executive Director van Storopack, uit.
Naast automatisering speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol in de
ontwikkeling van ons productassortiment. “We willen dat tegen 2025 de helft van
de producten die we intern produceren van hernieuwbare of gerecycleerde
materialen gemaakt zijn. Eind 2021 was dat al voor een derde van de producten
het geval”, merkt Charles Poisson, Group Sustainability Director bij Storopack, op.
Vorig

jaar

lanceerde

milieuvriendelijke

Storopack

vervanging

PAPERbubble®,

voor

traditionele

een

innovatieve

luchtkussenfolie.
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PAPERbubble®-producten van Storopack zijn gemaakt van hernieuwbare
grondstoffen en kunnen volledig gerecycleerd worden.
De fabrikant van beschermende verpakkingen zet zich ook in voor de
kringloopeconomie. Zo kan de intern ontwikkelde grondstof rEPS gebruikt worden
om nieuwe beschermende verpakkingen te maken voor huishoudtoestellen,
schermen en andere producten – een oplossing die volledig bestaat uit
gerecycleerd materiaal. De specialist in beschermende verpakkingen uit
Metzingen is zo de recyclagekringloop volledig aan het sluiten.
Storopack Frankrijk heeft de handen in elkaar geslagen met andere EPSverwerkers in de ELIPSO-vereniging. Het resultaat daarvan is een project om de
volledige recyclagekringloop uit te breiden met materiaal dat in de gele
afvalbakken verzameld wordt.

Storopacks PAPERbubble® is een innovatief en duurzaam alternatief voor
traditionele luchtkussenfolie. Afbeelding: Storopack
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Dankzij het nieuw ontwikkelde formaat is PAPERbubble® ideaal om kleine,
delicate producten te verzenden. Afbeelding: Storopack

Ook verpakkingsmachines maken nu deel uit van Storopacks productportfolio,
zoals deze dozenopzetter van OPITZ. Afbeelding: Storopack
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***
Persberichten van Storopack en printklare afbeeldingen kunt u online vinden op
www.storopack.be en www.cc-stuttgart.de/presseportal. Afbeeldingen mogen
kosteloos herdrukt worden voor redactionele doeleinden, mits de bron vermeld
wordt.

Over Storopack
Storopack werd in 1874 opgericht door Johannes Reichenecker als leerlooierij en draagt
sinds 1959 de naam Storopack Hans Reichenecker GmbH. Het bedrijf, dat gevestigd is in
het Duitse Metzingen, is gespecialiseerd in beschermende verpakkingen. De internationaal
actieve onderneming produceert en levert flexibele beschermende verpakkingen op maat
voor allerlei sectoren. Storopack heeft eigen productievestigingen en kantoren in Europa,
Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Australië. Het stelt wereldwijd 2.490 werknemers
tewerk. In 2021 genereerde Storopack een omzet van 564 miljoen euro. De producten van
Storopack zijn verkrijgbaar in meer dan 60 landen. Meer informatie op www.storopack.com
Perscontact:
Thomas Watolla
Storopack Hans Reichenecker GmbH
Untere Rietstraße 30
72555 Metzingen, Duitsland
Telefoon: +49 7123 164-178
Fax: +49 7123 164-119
thomas.watolla@storopack.com

René Jochum
Communication Consultants GmbH
Breitwiesenstraße 17
70565 Stuttgart, Duitsland
Telefoon: +49 711 9 78 93-35
Fax: +49 711 9 78 93-44
jochum@cc-stuttgart.de /
storopack@cc-stuttgart.de

4/4

