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BEWI køber den danske emballage virksomhed Honeycomb Cellpack
BEWI der er en førende udbyder af bæredygtige emballage-, komponent- og isoleringsløsninger
meddeler, at virksomheden har købt 51% af den danske emballage virksomhed Honeycomb Cellpack
A/S. Honeycomb Cellpack producerer og leverer beskyttelses emballager til store dele af såvel den
danske som den nordiske industri. Disse emballageløsninger er naturligvis designet, udviklet og
fremstillet bæredygtigt og er både genanvendelige samt biologisk nedbrydelige.
”Gennem dette køb udvider vi vores sortiment af designs og materialer inden for beskyttelses
emballager, som er helt i tråd med vores strategi, om at være en komplet løsningsleverandør,” siger
Karl Erik Olesen, administrerende direktør for BEWI Denmark A/S. ”Vores vision er: Protecting people
and goods for a better every day, hvilket vi gør ved at fokusere på innovative og bæredygtige
emballage-, komponent- og isoleringsløsninger uafhængigt af materiale,” fortsætter han.

Honeycomb Cellpack
Honeycomb Cellpack har solid erfaring i udvikling og produktion af kundetilpassede
emballageløsninger baseret på papir. Disse emballageprodukter komplementerer
emballageløsninger fremstillet af Flamingo/EPS. Ligesom Flamingo/EPS-produkter er Honeycomb
Cellpacks produkter 100 % genanvendelige ligesom de også er 100 % bionedbrydelige.
"Vi ser dette salg af 51% af aktierne i vores virksomhed som en naturlig udvikling, baseret på den
generelle konsolidering, der finder sted på emballagemarkedet. Som en del af BEWI vil vi i fremtiden
kunne fortsætte den positive og stabile vækst, vi har haft gennem de sidste ca. 8 år," siger Thomas
Bladt, administrerende direktør og ejer af Honeycomb Cellpack. Han fortsætter; "Som en del af en
større virksomhed i emballageindustrien, vil vi også være i stand til at sikre fortsat vækst på vores
markeder - samt have mulighed for yderligere investeringer i udvidelse af vores produktionsfaciliteter
og produktudvikling".

Honeycomb Cellpack's geografiske fokus er Danmark, de nordiske lande og Nordeuropa.
Virksomheden har mange og langvarige relationer med velrenommerede blue-chip-kunder. I
forbindelse med købet øger BEWI sin totale omsætning af papirbaserede produkter til ca. NOK 200
millioner.
"Jeg er meget glad for at kunne byde Honeycomb Cellpack velkommen til BEWI-familien og jeg er stolt
over, at vi endnu engang styrker vores kundetilbud på det danske marked såvel som øvrige markeder.
Kombineret med 100% genanvendte Flamingo/EPS vil produkter fra Honeycomb Cellpack give os en

styrket og bæredygtig produktportefølje," siger Karl Erik Olesen, administrerende direktør for BEWi i
Danmark.
BEWI og Honeycomb Cellpack forventer at gennemføre transaktionen i begyndelsen af andet kvartal.
De to selskaber er enige om en option på overdragelse af de resterende 49 procent af Honeycomb
Cellpack aktierne. Thomas Bladt fortsætter som administrerende direktør for virksomheden og
administrerende direktør i BEWI Denmark A/S Karl Erik Olesen indtræder som bestyrelsesformand.

For yderligere information, kontakt venligst:
Thomas J. Bladt, direktør for Honeycomb Cellpack A/S, tlf.: +45 7027 1400
Karl Erik Olesen, direktør for BEWI Denmark A/S, tlf.: +45 7215 7958
Charlotte Knudsen, direktør for IR og Kommunikation BEWi ASA, tlf.: +47 9756 1959

Om BEWI ASA
BEWI er en international leverandør af emballage-, komponent- og isoleringsløsninger.
Virksomhedens forpligtelse ifht. bæredygtighed er integreret i hele værdikæden, lige fra produktion
af råvarer og slutvarer til genbrug af brugte produkter. Med visionen ”Protecting people and goods
for a better everyday” er BEWI toneanvigende i den cirkulære økonomi.
BEWI ASA er noteret på Oslo Børs under ticker BEWI.

Om BEWI Denmark A/S
BEWI Denmark A/S har 7 fabrikker i Danmark, der understøtter BEWI Styrolit og BEWI Styropack.
BEWI Styrolit leverer produkter til den danske byggebranche, mens BEWI Styropack leverer
emballage og komponentprodukter. For hele virksomheden er innovation og bæredygtighed
centrale fokusområder. BEWI Denmark har cirka 250 ansatte.

Om Honeycomb Cellpack A/S
Honeycomb Cellpack A/S er en førende leverandør af kundetilpassede emballageløsninger baseret
på papirhoneycomb i Skandinavien og Nordeuropa. Virksomheden er højt specialiseret i stansede
emballageløsninger i papirhoneycomb, som er specielt udviklet og designet til at fiksere og beskytte
produkter under transport. Virksomheden har gennemgået en positiv udvikling i løbet af de sidste 8
år, hvilket har omfattet en betydelig stigning i omsætningen, ligesom virksomheden også har udvidet
produktionsfaciliteterne. Honeycomb Cellpack er ISO9001 og FSC certificeret. Honeycomb Cellpack
har ca. 25 medarbejdere og omsatte i 2020 for ca. DKK 30 millioner.
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