Codi Group neemt grootste Europese producent medische wet
wipes over.
Codi Group, specialist in het produceren van wet wipes, heeft met de
overname van Innovate GmbH in Duitsland haar positie verstevigd als top 3
speler in Europa.
Codi Group produceert diverse soorten wet wipes, zoals baby- gezichtsdoekjes en vochtig
toiletpapier. En levert haar producten aan grote fast moving consumer goods merken en
retailers. Met de overname van Innovate, die een nummer 1 positie heeft in de markt van
desinfectie wipes, wordt nu ook de medische en institutionele markt betreden.
Fridjov Broersen CEO van de Codi Group: “Met deze overname van Innovate verstevigen wij
onze positie als top 3 speler in de Europese wet wipes industrie. We zijn er trots op dat we
met Innovate ook de medische en institutionele markt betreden. Wij hebben de strategie
om waarde te creëren en daarom werken wij bij de ontwikkeling van onze producten zeer
nauw samen met onze klanten en partners. Dat is juist in de medische markt van zeer groot
belang. We zijn met onze mensen vooruitstrevend, ondernemend en continu op zoek naar
vernieuwingen en verbeteringen. Dit alles doen we op een duurzame manier, want
duurzaam ondernemen is volgens ons de enige weg naar een succesvolle toekomst ”.
Alexander van Haren, CEO Innovate GmbH: “Innovate is een producent van wet wipes
speciaal voor de medische industrie maar ook voor de fast moving consumer goods markt
met een omzet van ruim €20 mio en circa 135 medewerkers. Ik ben zeer verheugd met een
sterke partner als de Codi Group om deze positie als belangrijke speler in de medische en
institutionele sector verder uit te kunnen bouwen. Zo vragen onze klanten ondermeer dat
we vanuit meerdere productielocaties gaan leveren,. Met de Codi Group kunnen we onze
ambities verwezenlijken.“
Over de Codi Group
De Codi Group bestaat nu uit 4 bedrijven Codi International BV, Incare wet wipes BV,
Sweeps BV en Innovate GmbH. Samen hebben deze 4 bedrijven meer dan 60 jaar ervaring
in de wet wipes industrie. De Group heeft twee moderne productielocaties in Nederland
(Veenendaal en Venray) en Naumburg (Saale, Duitsland). Met meer dan 300 medewerkers
worden jaarlijks bijna 200 mln verpakkingen geproduceerd, de gezamelijke omzet bedraagt
bijna 100mln euro.

