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Stora Enso i Tetra Pak zbadają możliwość budowy nowej linii do recyklingu
zużytych kartonów po napojach
STORA ENSO OYJ INFORMACJA PRASOWA 10 listopada 2020 r., godz. 10.00 EET
Stora Enso i Tetra Pak łączą siły by zbadać możliwości budowy nowej linii do recyklingu
zużytych opakowań po napojach w celu znacznego zwiększenia ich odzysku w Europie
Środkowej i Wschodniej
Partnerzy przeprowadzą studium wykonalności w celu oceny zasadności budowy dużej linii do
recyklingu zużytych opakowań kartonowy po napojach (UBC) w zakładzie Stora Enso w Ostrołęce.
W badanym modelu, zakład Stora Enso w Ostrołęce rozwłókniałby zużyte opakowania kartonowe po
napojach. Odseparowane w procesie włókna celulozowe, będą wykorzystane jako surowiec do
produkcji papieru. Firma Tetra Pak zabezpieczałaby recykling i ponowne wykorzystanie polimerów
i aluminium, które będą przetwarzane przez dedykowanego partnera. W przypadku realizacji, roczna
wydajność nowej linii do recyklingu wynosiłaby 50 000 ton UBC, co znacząco podniosłoby zdolność do
recyklingu opakowań kartonowych po napojach w całej Europie. Obecnie w Europie współczynnik
odzysku opakowań po napojach wynosi ok. 51%. W początkowej fazie zużyte opakowania kartonowe
po napojach pochodziłyby z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
„Nowa linia byłaby kolejnym krokiem w obiegu materiałów opakowaniowych, pomagającym uczynić
marki naszych klientów cyrkularnymi. Zużyte opakowania kartonowe po napojach są obecnie
przetwarzane na szeroką skalę w Europie. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę na temat włókien i
kartonu, aby propagować recykling i zbieranie kartonowych opakowań po napojach. W chwili obecnej
nasz zakład w Ostrołęce poddaje recyklingowi odpady opakowaniowe z tektury falistej (OCC).
Jesteśmy zainteresowani rozwojem obecnego, dobrze funkcjonującego systemu recyklingu i
wykorzystywaniem do produkcji wysokiej jakości włókna z UBC” – mówi Markku Luoto, Dyrektor
Business Line Aseptic LPB & CKB w Stora Enso.
„Naszym priorytetem w zakresie stymulowania zbiórki i recyklingu zużytych opakowań kartonowych po
napojach jest współpraca z partnerami w całym łańcuchu dostaw. Jesteśmy przekonani, że to
partnerstwo pozwoli nam usprawnić infrastrukturę recyklingu w Europie i zwiększyć współczynnik
recyklingu UBC w regionie. Dzięki tej synergii, będziemy w stanie przewodzić transformacji w zakresie
zrównoważonego rozwoju i osiągnąć cel, którym jest niskowęglowa gospodarka obiegu zamkniętego” –
mówi Guillaume Latourrette, Dyrektor Zarządzający, Tetra Pak w Europie Wschodniej.
Ewentualne decyzje dotyczące projektu i jego harmonogramu zostaną potwierdzone po
przeprowadzeniu studium wykonalności, którego zakończenie spodziewane jest za 6 miesięcy.
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Stora Enso jest czołowym, światowym dostawcą odnawialnych rozwiązań w zakresie opakowań, biomateriałów, konstrukcji
drewnianych i papieru w ramach biogospodarki. Wierzymy, że wszystko, co dziś jest wytwarzane z surowców kopalnych, jutro
będzie mogło być wytwarzane z drzew. Stora Enso zatrudnia ok. 25 000 pracowników w ponad 30 krajach. W 2019 r. nasza
sprzedaż wyniosła 10,1 mld EUR. Akcje Stora Enso są notowane na giełdach w Helsinkach (STEAV, STERV) i w Sztokholmie
(STE A, STE R). Ponadto akcje znajdują się w obrocie w USA jako ADR (SEOAY). storaenso.com
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TETRA PAK
Tetra Pak jest czołowym, światowym dostawcą rozwiązań w zakresie przetwarzania i pakowania żywności. Dzięki ścisłej
współpracy z naszymi klientami i dostawcami zapewniamy bezpieczne, innowacyjne i przyjazne dla środowiska produkty, które
codziennie zaspokajają potrzeby setek milionów ludzi w ponad 160 krajach. Zatrudniamy ponad 25 000 pracowników na całym
świecie i wierzymy w odpowiedzialne przywództwo i zrównoważone podejście do biznesu. Nasza obietnica: „CHRONIMY TO,
CO DOBRE” wyraża naszą wizję.

