
Holmen Iggesund

Framtidens förpackningar, det hållbara valet - är det nya Premium valet.
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Vi växer för morgondagen

En värld i förändring, 
med nya möjligheter
Var med och skapa nästa generations 
grafiska applikationer och 
förpackningslösningar tillsammans med 
oss på Holmen Iggesund.
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Kartong av premiumkvalitet för 
meningsfulla förpackningslösningar

Vilka vi är

3



Vi utvecklas med 
naturen sedan 1685

Våra rötter
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Vi ingår i skogsindustrikoncernen Holmen, 
som äger mer än 1,3 miljoner hektar skog i 
Sverige.

Vårt sammanhang
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Vi får skogen 
att växa och ge

En hållbar affär
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Skog
Vårt stora skogsinnehav utgör 
basen för vår verksamhet.

Trävaror
Av virket producerar vi sågade 
och förädlade trävaror för 
klimatsmart byggande.

Kartong
Vi utvecklar premiumkartong till 
förpackningslösningar inom exempelvis
kosmetik, elektronik, läkemedel och 
livsmedel.

Papper
Av den färska träfibern utvecklar vi 
pappersprodukter till böcker, magasin, 
reklam och förpackningar.

Energi
På våra marker producerar vi 
energi från vatten och vind.



Tillsammans är vi 
cirkulära

En hållbar affär
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Vi brukar skogen med 
bevarad biologisk mångfald

Våra växande skogar 
binder koldioxid

Vi tar tillvara 
hela råvaran

Våra bruk och sågverk är 
resurs- och energieffektiva

Vi producerar 
förnybar energi

Våra produkter ersätter fossilbaserade 
produkter och kan återvinnas till 

returpapper och energi



Presentation/slide title
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Kartonglösningar för 
medvetna varumärken 
med höga ambitioner 

Vilka vi finns till för
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Våra produktvarumärken

10

Våra varumärken är 
i världsklass

Idag har vi tre produktvarumärken av 
premiumkvalitet i vår portfölj: 
Invercote, Incada och Inverform.
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Plast bantning resultat:

Byta från plast till kartong =

-99% av fossila CO2 utsläpp

Effekten av att gå den andra vägen:

Byta från kartong till plast =

+8300% av fossila CO2 utsläpp





Inverform





iggesund.com


