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Storopack expanderar med automatiserade 
förpackningslösningar  
Skyddsförpackningsspecialisten Storopack undertecknar avtal om 
förvärv av majoriteten av aktierna i samarbetspartnern OPITZ 
 
Metzingen, december 2021. Den 27 oktober i år undertecknade emballage 
specialisten Storopack ett avtal om förvärv av 74,9 procent av aktierna i OPITZ 
Packaging Systems GmbH (nedan kallad OPITZ). OPITZ, med huvudkontor i 
Düderode i tyska förbundslandet Niedersachsen, och Storopack inledde ett 
samarbete i januari 2019 i syfte att utveckla automatiserade och effektivisera 
processer inom förpackningslogistik.  
 
OPITZ har många års erfarenhet av anpassad maskinteknik och är specialiserat 
på tillverkning av toppmoderna automationslösningar för förpackningssystem. 
OPITZ know-how inom automatisering av förpackningsprocesser kompletterar 
optimalt Storopacks erfarenhet och expertis inom området 
skyddsförpackningslösningar. Tillsammans omfattar de två företagens 
produktportföljer alla aspekter av automatisering av förpackningsprocesser. 
 
Hela tjänsteutbudet från OPITZ kommer nu att vara tillgängligt för Storopacks 
kunder. – Denna investering är ett stort steg när det gäller att öka produktiviteten 
i våra kunders processer för skyddsförpackningar, förklarar Hermann 
Reichenecker, styrelseordförande för Storopack. I synnerhet omfattar OPITZ 
portfölj lådresare riktare, volymreducerare, kartongförseglare med papper och 
självhäftande tejp, pallastare och system för automatisering av hela 
förpackningsprocessen. Lösningar med robotar för precis placering av Storopacks 
kärnprodukter såsom AIRplus® luftkuddar och PAPERplus® papperskuddar håller 
för närvarande på att tas fram. – Redan under samarbetet stod det klart för oss 
att de båda företagen delar samma värderingar i många frågor och har en 
gemensam förståelse för höga kvalitetsstandarder och starkt kundfokus. Det 
utgör en idealisk grund för den fortsatta utvecklingen, tillägger Hermann 
Reichenecker. 
 
Företaget behåller namnet OPITZ Packaging Systems GmbH och Opitz-familjen 
blir kvar ombord med ett aktieinnehav på 25,1 procent. Som enda VD kommer 

 Förvärv av majoritetsandel 
i Opitz Packaging Systems 
GmbH 
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Günther Opitz och hans son Tim Opitz att fortsätta att stå vid rodret för 
familjeföretagets affärsverksamhet. För att möta den kraftiga ökningen av 
efterfrågan på produkter och lösningar från OPITZ finns också planer på att bygga 
en ny anläggning i Northeim, inte långt från Düderode.  
 
 

 
Familjeföretagen Storopack och OPITZ delar samma värderingar i många frågor 
och har en gemensam förståelse för höga kvalitetsstandarder och starkt 
kundfokus. Bild: Storopack 
 

* * * 
Pressmeddelanden och utskrivbara bilder från Storopack finns även på internet 
på www.storopack.se och www.cc-stuttgart.de/presseportal. Bilder kan 
omtryckas gratis i redaktionella syften under förutsättning att källan anges. 
 
 
Om Storopack 
Storopack Hans Reichenecker GmbH med säte i tyska Metzingen grundades 1874 som 
Johannes Reichenecker lädergarveri och har sedan 1959 specialiserat sig på 
skyddsförpackningar. Det globalt verksamma företaget tillverkar och distribuerar 
måttillverkade och flexibla skyddsförpackningar för olika industrier. Storopack har egna 
produktionsanläggningar och filialer i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien och 
Australien. Företaget har 2 430 anställda över hela världen. År 2020 uppgick Storopacks 

http://www.storopack.se/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
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försäljning till 500 miljoner euro. Storopacks produkter finns att köpa i fler än 60 länder. 
Mer information finns på www.storopack.com  

 
Presskontakt: 
Leonie Schulz 
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
Untere Rietstraße 30 
72555 Metzingen, Tyskland 
Telefon: +49 7123 164-227 
Telefax: +49 7123 164-119 
Leonie.Schulz@storopack.com  

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