
 

 

 

Optimum Group Nordic udvider igen med overtagelsen af 100 % af 

aktierne i Odense Seglmærkefabrik A/S. 

”Med overtagelsen af Odense Seglmærkefabrik får vores danske del af gruppen nu tilføjet nogle kreative og 

tekniske muligheder som vi ikke har i forvejen. Odense Segl er kendt for at leverer etiketter af høj kvalitet 

med effekter og løsninger der giver kunden en unikt udseende etiket. Vi glæder os til at tilbyde de løsninger 

som Odense Segl kan producere til alle vores andre kunder i vores eksisterende forretninger. ” udtaler 

FlexoPrints adm. direktør Lars Ole Nauta. 

Lisbeth og Christian Storm fortsætter i deres nuværende roller i en periode, indtil en ny daglig ledelse er 

kommet godt på plads.  

Odense Seglmærkefabrik A/S indgår i Optimum Group Nordic, som et søsterselskab til FlexoPrint, Scanket 

og Labelsupply. 

"Vi er glade for at kunne overdrage Odense Seglmærke til nye stærke hænder, som ønsker at videreføre 

vores trykkeri i Odense, og har med plan at videreudvikle Odense Seglmærke. Vi har et unikt team i Odense 

og vi er sikre på at vores medarbejdere er i gode hænder hos Optimum Group Nordic. ” udtaler Lisbeth og 

Christian Storm 

FlexoPrint er en del af Optimum Gruppen med 14 etikettrykkerier fordelt på 8 trykkerier i Holland, 1 i 

Belgien, 2 i Tyskland og FlexoPrint, Labelsupply og Scanket i Danmark. 

Optimum Group råder over alle trykprocesser indenfor etiketproduktion og har et bredt produktprogram. 

Vi kan derfor tilbyde vores kunder en bred og alsidig vifte af måder at mærke deres produkter på. 

For kunderne bliver der ingen forskel. Alle de normale kontaktpersoner forbliver de samme, navn og 

adresse er også det samme. Vi håber at alle Odense Segls kunder og leverandører vil tage godt imod det 

nye ejerskab. 

Yderligere information kan indhentes hos: 

 

Lars Ole Nauta               Christian Storm  Kaare Kristiansen 

Adm. Direktør                Konsulent                           Salgsdirektør 

FlexoPrint AS                Odense Seglmærkefabrik A/S Odense Seglmærkefabrik A/S 

LON@flexoprint.dk               cs@segl.dk                           kk@segl.dk  

Tlf: 20 28 75 11               Tlf: 40 17 14 80                            Tlf: 30 56 07 77 
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