
 

  1 (1) 

C 

   
Stora Enso 
Salmisaarenaukio 2 
P.O. Box 309 
FI-00101 Helsinki, Finland 
Tel: + 358 20 46 131 
www.storaenso.com 

 
 

Bedrijfsnummer: 1039050-8 
BTW-nummer: FI 10390508 

 

Stora Enso heeft de acquisitie van De Jong Packaging Group afgerond 
 
STORA ENSO OYJ INVESTEERDERNIEUWS 6 januari 2023 18:45 EET  
 
Stora Enso heeft de acquisitie afgerond van de Nederlandse De Jong Packaging Group, één van 
de grootste golfkartonproducenten in de Benelux. De in september 2022 aangekondigde 
acquisitie, met een waarde van ca. 1.020 miljoen euro, werd vandaag afgerond na verkrijging 
van de benodigde vergunningen en het raadplegen van de werknemers. 
 
De acquisitie zal Stora Enso’s positie op de Europese verpakkingsmarkten aanzienlijk versterken en 
toegang bieden tot de golfkartonmarkt in Nederland, België, Duitsland en Groot-Brittannië. Met de 
acquisitie zal Stora Enso’s divisie Packaging Solutions de productiecapaciteit voor golfkarton uitbreiden 
met ca. 1.200 miljoen m2 tot meer dan 2.000 miljoen m2, waaronder de lopende uitbreidingsprojecten 
van de De Jong Packaging Group. De omzet van De Jong Packaging Group in 2022 wordt geschat op 
ca. 1 miljard euro. Haar productportefeuille en geografische aanwezigheid zijn een goede aanvulling en 
versterken Stora Enso’s aanbod, met name op het gebied van versproducten, e-commerce en 
industriële verpakkingen.  
 
“Ik ben blij De Jong Packaging Group officieel te mogen verwelkomen als onderdeel van Stora Enso. 
Deze acquisitie verbetert Stora Enso’s strategische ontwikkeling door de omzetgroei te versnellen en 
ons marktaandeel in hernieuwbare verpakkingen in Europa uit te breiden”, zegt Annica Bresky, 
President en CEO bij Stora Enso. 
 
Voorgaande persberichten over de acquisitie: 
1 december 2022: Stora Enso received approval for the acquisition of De Jong Packaging Group 
8 september 2022: Stora Enso acquires Dutch company De Jong Packaging Group to accelerate 
growth in renewable corrugated packaging 
 
Neem voor meer informatie contact op met: 
Carl Norell 
Persmedewerker 
tel. +46 72 241 0349 
 
Investeerdersinformatie: 
Anna-Lena Åström 
SVP Investor Relations 
Tel. +46 70 210 7691 
 
 
Als onderdeel van de wereldwijde bio-economie is Stora Enso marktleider voor hernieuwbare producten in verpakking, 
biomaterialen, houtconstructies en papier, en één van de grootste private bosbezitters ter wereld. We geloven dat alles dat 
vandaag de dag uit fossiele materialen wordt geproduceerd, morgen uit een boom kan worden vervaardigd. Stora Enso heeft 
ca. 22.000 employees en onze omzet in 2021 bedroeg 10,2 miljard euro. Stora Enso aandelen zijn beursgenoteerd op de 
Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) en de Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Bovendien worden de aandelen in de 
Verenigde Staten verhandeld als ADRs (SEOAY). storaenso.com 
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