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Miljoeneninvestering bij papierfabrikant Parenco te Renkum

Krantenpapiermachine wordt omgebouwd voor de productie van verpakkingspapier

Renkum, 4 juni 2015 – Grafisch papierfabrikant Parenco investeert met haar eigenaar
H2 Equity Partners circa honderd miljoen euro in de ombouw van haar
papiermachine 2 (PM2). Deze machine is in 2009 door de toenmalige eigenaar
stilgelegd vanwege de afnemende vraag naar krantenpapier.  Na de ombouw zal PM2
vanaf medio 2016 zo’n 385.000 ton verpakkingspapier produceren, bedoeld voor de
productie van golfkarton. Met deze investering creëert Parenco ongeveer zestig
nieuwe banen.

De ombouw van PM2 is een volgende grote stap in het investeringsprogramma bij Parenco, dat
twee jaar geleden begon toen investeringsmaatschappij H2 Equity Partners alle aandelen
overnam. Op het moment van overname stond Parenco op het punt zijn deuren voorgoed te
sluiten. In de afgelopen twee jaren is papiermachine 1 (PM1) weer succesvol grafisch papier
gaan produceren voor folders, flyers en magazines.

Geert Wassens, Algemeen Directeur van Parenco vertelt: “Wereldwijd is de vraag naar grafisch
papier in principe dalend en er is voldoende capaciteit. PM2 opnieuw opstarten met dat soort
producten was dan ook geen optie. De verpakkingsmarkt groeit echter al jaren en zal dat naar
verwachting ook blijven doen. Uitgebreid onderzoek wees dan ook uit dat investeren in een
ombouw voor de productie van verpakkingspapier de juiste stap was om op lange termijn groei
en continuïteit voor onze onderneming  te garanderen”.

Het opnieuw opstarten van PM2 betekent een enorme investering in menselijk kapitaal, na
jaren van inkrimpen. “We zullen de komende maanden ruim zestig nieuwe medewerkers gaan
werven, voor allerlei operationele en administratieve functies. Een uitdaging, want een groot
deel van die mensen zullen we ook uitgebreid gaan opleiden. Papier maken is en blijft
specialistisch werk”, aldus Wassens.

De PM2 bleek een uiterst geschikte kandidaat voor de ombouw naar verpakkingspapier: met
een breedte van 8,40 meter is de machine optimaal in staat moderne verpakkingsmachines
van papier te voorzien. Daarbij is de machine gebouwd voor de productie van lagere
gramgewichten en ook dat sluit perfect aan bij de trends in de verpakkingsindustrie.
Wassens benadrukt overigens dat de ombouw niet betekent dat Parenco de grafische markt de
rug toekeert. “Absoluut niet: we hebben met de producten van de PM1 een stevige positie op
de Europese grafische markt, daar blijven we in investeren. Met de ombouw beogen we juist
een verbreding van onze activiteiten.”

Inmiddels is het contract met machinebouwer Voith Paper GmbH & CO KG getekend. Het is de
intentie met Valmet Technologies, Inc. een contract te tekenen voor de bouw van een
bobineuse achter de PM2. ABN AMRO tekende voor de financiering middels een asset based
financieringsoplossing. Nielen Schuman heeft de onderneming geadviseerd bij het aantrekken
van deze financiering. De voorbereidende activiteiten kunnen dus beginnen op de site in
Renkum. Voith zal werken aan de pulplijn, de papiermachine en zetmeel bereiding. Ook nemen
zij de integratie van de installaties in de bestaande fabriek voor haar rekening. In augustus
2016 zal het eerste papier van de PM2 afrollen en haar weg vinden naar kartonfabrikanten in
Europa.



Geen gas meer
De ombouw van PM2 is met afstand het grootste project dat Parenco de afgelopen jaren heeft
gedaan. Maar sinds de overname is er nog veel meer ondernomen om de toekomst van de
Renkumse papierproducent veilig te stellen. Hierbij ligt de nadruk op verduurzaming. Wassens
noemt een aantal voorbeelden: “wij recyclen, we maken papier van oud papier. We voeren alle
duurzaamheidscertificaten: FSC, PEFC, Blauer Engel en Ecolabel. Dat geldt ook voor het papier
dat op de PM2 geproduceerd zal gaan worden. Begin 2015 deed zusteronderneming Reparco,
gespecialiseerd in oud papier, daarom een omvangrijke investering in een nieuwe
sorteerinstallatie met 4 lijnen op het terrein van Parenco.  Een belangrijke stap, want daarmee
stellen we onze grondstofvoorziening op lange termijn zeker, voor beide machines. Daarnaast
werden er investeringen gedaan in de verduurzaming van de energievoorziening van de
onderneming; inmiddels wordt bijna 100% van de benodigde warmte opgewekt met bio-
massa, waardoor we dus nagenoeg geen gas meer hoeven te verstoken. Onderdeel van de
investering om de PM2 om te bouwen is het vergisten van reststromen waardoor ca. 6 miljoen
m3 bio-gas wordt verkregen”

Over Parenco
Al ruim een eeuw is papierfabriek Parenco BV aan de Nederrijn bij Renkum een begrip; het
bedrijf kent een rijke historie als producent van publicatie papier. Sinds 2009 legt het bedrijf
zich toe op het duurzaam produceren van SC- papier voor de grafische industrie op basis van
100% gerecycled papier.  Op dit moment produceert Parenco op één papiermachine jaarlijks
zo’n 260.000 ton papier, goed voor een omzet van circa 140 miljoen Euro.

Er werken 200 uiterst gemotiveerde en betrokken medewerkers. Op de site in Renkum
bevinden zich twee state-of-the-art papiermachines en meerdere installaties ten behoeve van
grondstofvoorbereiding, energievoorziening en waterzuivering. Verduurzaming van de diverse
processen staat bij Parenco hoog in het vaandel: er wordt papier gemaakt op basis van 100%
gerecycled papier, energie opgewekt met behulp van bio-massa en het bedrijf beschikt over
een biologische waterzuivering.

In 2012 werd Parenco overgenomen door H2 Equity Partners en werd een start gemaakt met
een omvangrijk verbeter- en investeringsprogramma, gericht op het volledig benutten van het
potentieel van Parenco en het veiligstellen van een duurzame toekomst voor het bedrijf.
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