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A Hoffmann Neopac felvásárolta a CM Packaging vállalatot 

A svájci családi vállalkozás, a Hoffmann Neopac kibővíti a fémipari üzleti tevékenységét, 

és átveszi a hosszú ideje partnereként működő CM Packaging vállalatot Hollandiában. A 

cég az új helyszínen egy 3-részes konzervgyártó sorba fektet be, ezzel is erősítve a piaci 

pozícióját. 

Thun, Svájc: A Hoffmann Neopac – számos iparágnak és alkalmazási célra kiváló minőségű fém és műanyag 

csomagolást gyártó, globális szolgáltató – felvásárolta a régóta partnereként működő, fémcsomagolással 

foglalkozó, holland székhelyű CM Packaging vállalatot. 2020. január 1-től kezdve a vállalatok egy egységként 

szándékoznak a továbbiakban együttműködni. A felek megegyeztek, hogy nem teszik közzé a felvásárlási árat.  

 
Ennek megfelelően a Hoffmann Neopac is befektet egy háromrészes konzervgyártó sorba a CM Packaging 

telephelyén, a hollandiai Dronten városában. Az egyéb előnyök mellett, az infrastrukturális beruházás 

megnövekedett kapacitást, illetve rugalmasságot nyújt a növekvő csecsemőtápszer-iparág számára.  

 
Andreas Geiger, a Hoffmann Neopac korábbi műszaki igazgatója átveszi ügyvezető igazgatóként a 

Fémcsomagolás divízió vezetését. A teljes értékesítési csapatot Tomas Pivko fogja vezetni, aki jelenleg a 

Hoffmann Neopac fémdobozgyártás értékesítési vezetője. A CM Packaging három tulajdonosa a vállalatnál 

marad. 

 
Mark Aegler, a Hoffmann Neopac vezérigazgatója így nyilatkozott: „A CM Packaging csapata mindig is rendkívüli 

partner volt az évek során. A Hoffmann Neopac családjához való csatlakozással most már gyártóüzemmel 

rendelkezünk az EU fémiparán belül, és sikeresen végre is hajthatjuk a nemzetközivé válásunkat ezen a területen 

is. A tubus gyártás területén ez már jó pár éve folyamatban van, és mára kiváló minőségű tubusokat gyártunk 

Svájcban, Magyarországon, Indiában és az USA-ban is.” 

 

A CM Packaging értékesítési és marketingigazgatója, Herbert van de Beek hozzátette: „A CM Packaging vállalat 

Hoffmann Neopac általi átvétele a két cég egyértelmű erősségeinek ötvözésével javítani fogja az üzleti 

pozicionálást a növekvő, kihívásokat tartogató piacon. Mindez tovább javítja a szolgáltatási színvonalunkat és a 

fejlődési teljesítményünket, mely az ügyfelek számára is előnyös.” 
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Hoffmann Neopac AG 

A Hoffmann Neopac egy magántulajdonban lévő vállalat, amelynek székhelye a svájci Thunban található. A 

csoport kiváló minőségű fém és műanyag csomagolást gyárt hat helyszínen: HOFFMANN fémdobozokat Thun 

városában és most már Hollandiában; Polyfoil® és műanyag tubusokat a NEOPAC vállalatnál Svájcban, 

Magyarországon és az Egyesült Államokban, valamint a 3D Neopac vállalatnál Indiában. Hosszú távú ügyfelei 

közé tartoznak a nemzetközileg aktív gyógyszerészeti, kozmetikai és fogyasztási cikkek gyártói az európai, észak-

amerikai és ázsiai piacokon.  

A Neopac összesen mintegy 1350 embert alkalmaz (ebből 520-at Svájcban), kapacitása pedig 1,3 milliárd tubus és 

300 millió konzervdoboz. A vállalat nagy jelentőséget tulajdonít a gyártási folyamatai és a szervezeti kultúrája 

fenntarthatóságának, és kifejezetten környezettudatos csomagolási portfólióval is rendelkezik.  

 

A vállalat honlapja: www.hoffmann-neopac.com  

 

CM Packaging / CM Plastic 

A Dronten székhelyű CM Packaging / CM Plastic vállalatot 1995-ben alapították meg a CarnaudMetalbox Csoport 

vezetői bevásárlásával. A cég sokéves tapasztalattal rendelkezik a fém és a fröccsöntött műanyag csomagolás 

terén. Nemzetközileg aktív partnerként működnek a – főként a különleges élelmiszerek, a kozmetikai cikkek és a 

promóciós anyagok piacán hasznosított – kiváló minőségű csomagolás fejlesztésében és gyártásában. Az 

ügyfélkör elsősorban európai és egyesült államokbeli. A telephely a bádoglemez fémcsomagoláshoz 19 

gyártósorral, a műanyag csomagoláshoz pedig 22 fröccsöntőgéppel rendelkezik. Az ügyfelek minőségi 

követelményeinek kielégítésére a CM Packaging / CM Plastic új gyártólétesítménybe költözött Drontenbe, mintegy 

10 évvel ezelőtt. 

A vállalat honlapja: www.cmpackaging.nl  
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