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           Boulogne-Billancourt, 22. července 2020 

 

Vážení obchodní partneři, 

 

        předem mně dovolte, abych Vám a Vašim blízkým popřál zdraví. Věřím, že hospodářskou 
krizi vyvolanou pandemií Covid-19 zvládnete a chtěl bych Vás ujistit, že se na nás, jako svého dodavatele, 
můžete spolehnout.   

S potěšením Vás informuji, že japonská společnost KPP (Kokusai Pulp and Paper Co., Ltd.) 
se s účinností od 21. července 2020 stala hlavním akcionářem společnosti Antalis. Získáním všech akcií 
Sequany a BPI se uzavírá dohoda, která byla avizovaná již loni 31. března. 

 Tímto byl dokončen dlouhý proces, který byl zahájen na začátku roku 2019 a otevírá se nová velmi 
zajímavá kapitola v historii Antalisu. Stali jsme se součástí přední světové distribuční a obchodní skupiny 
v sektorech Papír, Průmyslové obaly a Vizuální komunikace. Skupina je také aktivní v oblasti recyklace a 
operuje na pěti kontinentech, s očekávaným společným obratem přesahujícím 5 miliard EUR.  

Tato akvizice je zcela jistě i velmi důležitým strategickým posunem pro KPP jako významného světového 
hráče a významně podpoří také společnost Antalis, v úspěšném zvládnutí globálních ekonomických 
dopadů COVID-19, ve vytvoření nových příležitostí, k posílení postavení na trhu a ke zvýšení 
konkurenceschopnosti.  

Nová finanční struktura také posílí finanční situaci společnosti Antalis tím, že kromě nižších finančních 
nákladů posílí Rozvahu. Tímto poskytne větší flexibilitu pro rychlejší transformaci našeho obchodního 
modelu a dosažení organického růstu a pro realizaci akvizic. 

V nadcházejících měsících prozkoumáme tyto příležitosti a využijeme know-how, osvědčené postupy 
a nové dovednosti, které přináší spojení Antalis a KPP. Po velmi obtížné době, kterou jsme všichni zažili v 
posledních měsících, obchod nyní vykazuje povzbudivé známky postupného zotavování 
a věříme, že můžeme růst společně. 

        Těšíme se nové příležitosti a posílení spolupráce a partnerství s Vámi. 

 

S pozdravem 

Hervé Poncin  
Chief Executive Officer 
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jednatel společnosti 


