INFORMAȚII DE PRESĂ

Frastanz/St. Ruprecht, 30 septembrie 2020
Rondo preia punctul de lucru din Albersdorf:
Continuarea activității întreprinderii de ambalaje Ummenhofer prin preluarea sa de
către o companie austriacă cu tradiție

Firma Rondo Ganahl AG preia cu data de 1 octombrie 2020 firma UmmenhoferVerpackungen GmbH aproape de sediul companiei din St. Ruprecht. Prin preluarea
centrului de construcție din Albersdorf se asigură locuri de muncă în regiune, de
asemenea profită și producătorii locali de pe urma extinderii companiei specialistului în
hârtie, ambalaje din carton ondulat și reciclare.
Utilizând multă expertiză și competență în construcție, la Rondo se creează zilnic soluții
individuale și economice de ambalare. Chiar și planul pentru preluarea firmei aflate în
insolvență, Ummenhofer-Verpackungen GmbH a fost conceput cu multă prudență, putând
astfel să convingă atât creditorii, cât și proprietarii. Toate activele vor fi integrate începând cu
1 octombrie 2020 în cadrul unei reorganizări de transfer („Asset Deal”) la Rondo Ganahl AG.
Activitatea la unitatea din Albersdorf (districtul Weiz/Steiermark) va fi continuată integral, se
asigură și preluarea majorității angajaților. Totodată Rondo intenționează să realizeze investiții
pe termen lung în hale de producție și depozite cu ca 8.200 m² suprafață utilă, cum precizează
Hubert Marte, președintele consiliului de administrație al Rondo Ganahl AG: „Integrarea firmei
Ummenhofer-Verpackungen GmbH în grupul Rondo constituie un pas important pentru a ne
spori flexibilitatea și viteza și a extinde astfel gradul de deservire pentru beneficiarii noștri. În
acest mod ne-am amplificat competențele în domeniul producției de ambalaje ecologice din
carton ondulat și suntem foarte bine pregătiți pentru viitoarea trecere de la ambalajele din
plastic la soluții de ambalare ecologice”.

„Centrul de construcție din Albersdorf se află la doar câțiva kilometri distanță de sediul nostru
din St. Ruprecht. Mai cu seamă producătorilor regionali de fructe și legume le putem oferi pe

viitor mai multe servicii legate de ambalajul personalizat din carton ondulat”, menționează și
Karl Pocher, administratorul companiei Rondo Wellpappe din St. Ruprecht.

Despre Rondo
Societatea Rondo Ganahl AG cu sediul principal în Frastanz (Vorarlberg, Austria) este
specializată pe producția de hârtie de bază pentru carton ondulat (HCO), precum și ambalaje
originale din carton ondulat. Afacerea de familie austriacă își are rădăcinile în anul 1797. Cu o
multitudine de puncte de lucru în Austria, dar și în Germania, Ungaria, România și Turcia,
Rondo are peste 1.600 de angajați. Compania promovează gestionarea atentă a resurselor,
astfel încât aici se colectează, se sortează și se presează maculatură și cartonaje ca materie
primă pentru stocurile proprii de hârtie de bază pentru carton ondulat. Astfel, Rondo realizează
închiderea circuitului de reciclare din cadrul grupului de întreprinderi.

Contact pentru informații suplimentare privind Rondo Wellpappewerk St. Ruprecht:
Dr. Karl Pucher
Administrator Wellpappewerk St. Ruprecht
Rondostraße 241, 8181 St. Ruprecht
+43 3178 5100 610
karl.pucher@rondo-ganahl.com
Purtător de cuvânt Rondo Ganahl AG:
Mag. Ursula Strauß
Marketing & Corporate Communcations
Rotfarbweg 5, 6820 Frastanz
+43 5522 51841 209
ursula.strauss@rondo-ganahl.com

-2-

