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BillerudKorsnäs och ALPLA avser göra gemensam sak för 
utveckla pappersflaskor för en hållbar framtid 

BillerudKorsnäs, leverantör av förpackningsmaterial och -lösningar i papper, och ALPLA, som 
tillverkar förpackningslösningar i plast, tillkännagav i dag att man kommer att ge sig ut på en 
gemensam utvecklingsresa. Målet är en helt biobaserad och återvinningsbar pappersflaska.  

BillerudKorsnäs och ALPLA kommunicerade i dag sin avsikt att bilda ett joint venture genom 
ecoXpac, tillverkare av pappersflaskor i Danmark. När transaktionen är slutförd kommer 
BillerudKorsnäs och ALPLA äga lika delar av ecoXpac.  En minoritetspost kommer att ägas av 
grundarens familj.  BillerudKorsnäs är för närvarande majoritetsägare och har varit aktieägare i 
företaget sedan 2015. BillerudKorsnäs har varit drivande när det gäller den pågående utvecklingen 
av en pappersflaska, som startades av ecoXpac 2010 och pågått i samarbete med Carlsberg Group 
sedan 2015.  

ALPLA och BillerudKorsnäs delar ambitionen att driva förpackningsinnovation i en hållbar riktning. 
De två företagen avser att påskynda utvecklingen genom att kombinera sina resurser, kompetens 
och styrkor, och möjliggöra för ecoXpac att kommersialisera en helt biobaserad och återvinningsbar 
pappersflaska.  

I slutet av 2016 presenterade Carlsberg Group en första fysisk prototyp av en pappersflaska, Green 
Fiber Bottle, och den första generationen pappersflaskor har sedan dess befunnit sig i en testfas. 
Planen är nu att fortsätta utvecklingen för att kunna lansera och därefter skala upp produktionen. 
Framtida generationer kommer att vara helt biobaserade och ha biologiskt nedbrytbara 
vätskebarriärer, och på så sätt förverkligas visionen fullt ut och konsumenter över hela världen 
kommer att kunna leva mer hållbart. Det är för att förverkliga den visionen som de två företagen 
slagit in på den gemensamma vägen av innovation.  

- Med BillerudKorsnäs har vi hittat en ambitiös partner som skapar ett nytt 
förpackningsmarknadssegment som erbjuder en kompletterande konsumentupplevelse till 
våra nuvarande förpackningslösningar. ALPLA delar passionen för tekniska utmaningar och 
innovation. Jag vill understryka att vårt joint venture har en långsiktig vision som är att 
introducera helt biobaserade pappersflaskor. ALPLA bidrar med kapital samt tekniska 
kunskaper till joint venture-företaget för att påskynda utvecklingen och introduktionen av 
pappersflaskan på marknaden, säger Günther Lehner, vd på ALPLA. 

 
- ”Jag tror att med vår delade och ärliga ambition att bryta ny mark gör ALPLA och 

BillerudKorsnäs ett viktigt åtagande när det gäller att bidra till en mer hållbar framtid. Frågan 
är inte ”om”, utan ”hur snart” vi kommer att kunna introducera en helt biobaserad och 
återvinningsbar pappersflaska på marknaden. När vi gör det kommer det att möjliggöra ett 
betydande skifte i konsumentbeteende globalt, säger Petra Einarsson, vd och koncernchef 
på BillerudKorsnäs.” 
 

- EcoXpac grundades baserat på en stark vision för framtiden. I dag är vi i den priviligierade 
situationen att dessa de bästa aktörerna inom sina respektive nischer delar vår vision. Det 
gör mig stolt över det vi uppnått hittills. Visionen har aldrig känts närmare att bli förverkligad 
än i dag, säger Martin Grosen Petersen, som är vd för ecoXpac. 

Transaktionen är villkorad av sedvanliga regulatoriska godkännanden, däribland från relevanta 
konkurrensmyndigheter. Transaktionen förväntas slutföras under tredje kvartalet 2019.  
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ALPLA är ett av världens ledande företag inom plastförpackningar. Ca 20 800 medarbetare världen över tillverkar anpassade 
förpackningssystem, flaskor, förslutningar och gjutna delar i 178 anläggningar i 46 länder. De högkvalitativa förpackningarna 
används inom många områden, däribland mat och dryck, smink och hudvårdsprodukter, rengöringsmedel för hushåll, 
tvättmedel, läkemedel, motorolja och smörjmedel. 
ALPLA har egna återvinningsanläggningar: PET Recycling Team med anläggningar i Österrike och Polen, samt ett joint 
venture i Mexiko. ALPLA har samarbetat med Texplast (Tyskland) om PET-återvinning sedan juli 2018. www.alpla.com  

BillerudKorsnäs utvecklar och levererar förpackningsmaterial och förpackningslösningar som utmanar konventionella 
förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserade förpackningsmaterial och har kunder 
i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsenheter i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 400 anställda i över 
13 länder. BillerudKorsnäs har en årsförsäljning på cirka 22 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. 
BillerudKorsnäs Venture AB är ett helägt dotterbolag som innefattar flera initiativ. www.billerudkorsnas.com 

ecoXpac är ett innovativt danskt företag som är specialiserat på att utforma, utveckla och implementera processlösningar för 
gjutna fiberflaskor. Företagets strategi är att introducera fiberbaserade produkter i kategorier som domineras av andra 
material, och därigenom bidra till en mer hållbar framtid.  

 

För ytterligare information, kontakta gärna: 
 
ALPLA, Alexandra Dittrich (Corporate Communications), alexandra.dittrich@alpla.com, +43 (0)5574 
602-1083  
 
BillerudKorsnäs, Anna Helsén, Presschef  
anna.helsen@billerudkorsnas.com +46 (0) 70 698 48 58 
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