
 

 

 

 

Optimum Group Nordic udvider igen med overtagelsen af 100 % af 
aktierne i ETIFLEX A/S. 
”Optimum Group har igen været på opkøb, denne gang er det lykkedes os at føje ETIFLEX til vores 
eksisterende forretninger i Danmark. Jeg er rigtig glad og stolt over at vi denne gang kan byde velkommen 
til ETIFLEX, ét af nordens absolut stærkeste etikettrykkerier. ETIFLEX har en stærk kommerciel og teknisk 
profil, og et imponerende kundegrundlag. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med alle de 5 ejere, som 
alle fortsætter i deres eksisterende roller. Tillykke til Optimum Group og til ETIFLEX.” udtaler FlexoPrints 
adm. direktør Lars Ole Nauta. 

ETIFLEX A/S indgår i Optimum Group Nordic, som et søsterselskab til FlexoPrint, Scanket, Odense 
Seglmærkefabrik og Labelsupply. 

”Jeg taler for hele ejerkredsen, når jeg siger at vi er rigtig glade for at bliver en del af Optimum Nordic. Vi 
glæder os til at blive en del af en ambitiøs organisation, og jeg er sikker på at vi med vores know-how, 
innovationsevne og energi kan tilføje meget til den videre vækst i Norden for Optimum Group. Dette er en 
styrkelse af ETIFLEX.” udtaler General Manager Martin Ahler. 

FlexoPrint er en del af Optimum Gruppen med 15 etikettrykkerier fordelt på 8 i Holland, 1 i Belgien, 2 i 
Tyskland og FlexoPrint, Labelsupply, Odense Seglmærkefabrik og Scanket i Danmark. 

Optimum Group råder over alle trykprocesser indenfor produktion af etiketter og fleksibel emballage og 
har et bredt produktprogram. Vi kan derfor tilbyde vores kunder en bred og alsidig vifte af måder at mærke 
deres produkter på. 

For kunderne bliver der ingen forskel. De daglige kontaktpersoner forbliver de samme, ligesom navn og 
adresse er også uændret. Vi håber at alle ETIFLEX kunder og leverandører vil tage godt imod det nye 
ejerskab og den styrkede gruppe på markedet. 

Yderligere information kan indhentes hos: 

 

         Lars Ole Nauta                  Martin Ahler 

         Adm. Direktør                                            General Manager 

         FlexoPrint AS                  ETIFLEX A/S 

         lon@flexoprint.dk                                                                 ma@etiflex.dk  

         Tlf: 20 28 75 11                                                                    Tlf: 20 44 36 36 


