Danisco, der er en af Danmarks største industrikoncerner, har gennem de senere år investeret
betydelige millionbeløb i en modernisering af bl.a. prod uktionsapparatet pa den store Horsensvirksomhed, Raackmanns Fabriker A/S, der er koncernens flagskib inden for produktion og salg
af fleksibel emballage. (Arkivfoto: Lene Sorensen).
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HORSENS - Raackmanns Fabriker A/S i
Horsens forventer fortsat vækst i
efterspørgs-len pa fleksible emballager, men konkurrenceevnen er reduceret.
Det er sket som følge af ndringer i valutaforholdene i
Europa og har medført et
mindre salg end budgetteret
og dermed et lavere resultat.
Det oplyser ejeren, Danisco-koncernen A/S, i forbindelse med offentliggørelsen af
sit regnskab for halvåret 1.
maj til 31. oktober.
Raackmanns Fabriker har

gennem lngere tid været i
gang med at gennemføre en
vsentlig udbygning og moderniseirng af produktionsapparatet, ligesom der fortsat
sker en styrkelse af salgsorgansiationen.
Det foregår ved udvidelse af
egne salgskontorer på hovedmarkederne.

Betydelig succes
Daniscos forretningsenhed
inden for emballage har haft
betydelig succes specielt inden
for laminater som alternativ
til de ikke alt for miljøvenlige
PVC-baserede produkter.
Der er samtidig sket en
kraftig vkst inden for de patenterede ventilfolier til kaffeemballage.
Med de stærkt forøgede
vægtafgifter til deponering af
brugt plasticemballage - især i
Tyskland - er der en stigende
efterspørgsel på den lette,
fleksible emballage som erstatning for traditionelle emballager som hard plast, glas
og blik.

Danisco-koncernen, der beskæftiger godt 1100 medarbejdere, opnåede i halvåret et
overskud (for skat) på 453
mill. kr. mod 323 mill. kr. i
den tilsvarende periode året
Nettoomstningen blev på
godt 6,3 mia. kr. mod 6,5 mia.
kr. i den tilsvarende periode i
regnskabsåret 1992/93.

Emballagen
Emballage-sektorens omsætning, herunder bl.a.
Raackmanns Fabriker, blev
ca. 1,3 mia. kr. Resultatet af
den primre drift blev noget
lavere end sidste år og også
lavere end forventet.
Raackmanns Fabriker omsætter for ca. 600 mill. kr. årligt og fremstiller og forhandler fleksible emballager til
især levnedsmiddelindustrien, medicinbranchen og de kemisk-tekniske industrier.
Den store Horsens-virksomhed har omkring 450 ansatte.

