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Pressmeddelande 

11 oktober 2019 
 

BillerudKorsnäs joint venture Paboco introducerar samarbete 

kring utveckling av pappersflaskan  
 

BillerudKorsnäs presenterar, tillsammans med partners, Paboco the paper bottle 

company. Paboco förenar ledande experter inom material-, design och 

teknologiutveckling, i samarbete med världsledande varumärken för att bidra till 

en hållbar utveckling inom flaskindustrin.  

 

Byggt på år av erfarenhet, började utvecklingen mot en hållbar pappersflaska 2015 av 

innovationsexperten ExoXpac i samarbete med Carlsberg Group och BillerudKorsnäs 

med stöd av samarbetspartners för projektet. 

Nu under 2019, representeras Paboco av ett partnerskap mellan 

pappersförpackningsbolaget BillerudKorsnäs och flaskspecialisttillverkaren Alpla. 

För att driva initiativet och utvecklingen framåt, lanserar Paboco officiellt the Paper bottle 

community tillsammans med följande partners 

 

This is our Paper bottle community: 

 

 Pioneer owner        Pioneer brands          Pioneer partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestående förändring tar tid att bygga upp och bryta normer medför risker. För att förse oss 

med de bästa förutsättningarna, så bygger vi en community med partners som delar vår 

vision, förstår komplexiteten av innovation och vikten av att introducera smartare och 

hållbarare förpackningslösningar.  



 
 

 

 

 

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en 
världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta 

produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 
22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se 
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Vår ambition är i linje med de utmaningar vi ställs inför: Utmanar vi den traditionella 

flaskindustrin, så kan vi indirekt påverka konsumenter att göra mer hållbara val i vardagen. 

 

”Teamet är allt! Vi samarbetar över värdekedjan, delar risker och är eniga i vår 

vision att the Paper Bottle kommer att bli verklighet och fundamentalt förändra 

industrin för gott!”, säger Gittan Schiöld, tf. VD på Paboco. 

 

Vårt långsiktiga mål: ett hållbart val för framtiden 

Pappersflaskan är ett innovationskoncept som utvecklas stegvis med fokus på 

uppskalning och produktens funktionalitet. Den är först i genren för vätskeprodukter och 

kan innehålla bland annat kolsyrad- och stilla dryck samt skönhetsprodukter. 

Parallellt med uppskalningen av produktionsteknologin, arbetar Paboco med övergången 

till en flasklösning för det cirkulära samhället. Vår vision kommer alltid att driva oss längre 

än dagens förväntningar och pusha oss till att förbättra pappersflaskan till att bli helt 

hållbar och optimerad för materialåteranvändning. 

På väg mot visionen kommer olika generationer av pappersflaskan att presenteras där 

man kombinerar existerande teknologi med ny framtida teknologi.  

 

About the Paper bottle community: 

The paper bottle community unites a group of pioneering partner brands and experts in materials, design 

and technology. Together, we are shaping sustainable everyday life by contributing to the making of a 

fully bio-based and recyclable bottle made from renewable fibres. A long-term innovation project run by 

Paboco®, the paper bottle company. 

 

Om Paboco: 

Paboco®, the paper bottle company, is a joint venture between paper packaging materials- and 

solutions provider BillerudKorsnäs and bottle manufacturing specialist Alpla, grown from the start-up 

and innovation expert ecoXpac. Our aim is to provide consumers with a fully bio-based and 

recyclable paper bottle, that ultimately will change the industry and impact the environment for good. 

 

For more information, please contact: 

Anna Helsén, Head of Press BillerudKorsnäs 

+46706984858, anna.helsen@billerudkorsnas.com 

Michael Michelsen – Business Development Manager at Paboco® 

michael.michelsen@paboco.com   
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