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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
BOBST a CITO-SYSTEM oznamují strategické investice na podporu inovací a 
standardizace nástrojů v odvětví výroby výsekových nástrojů 
 
 
 
Mex, Švýcarsko, 9. dubna, 2020 – Bobst Group SA, Mex/Švýcarsko („Skupina Bobst“ nebo „BOBST“) 
potvrzuje strategické investice do CITO-SYSTEM GmbH, Schwaig/Německo („CITO-SYSTEM“ nebo 
„Společnost“), která využívá silných stránek obou společností pro podporu inovací ve výrobě 
nástrojů a výrobě obalů po celém světě. 
 
V dubnu 8, 2020, společnost BOBST získala většinový podíl 51% ve společnosti CITO-SYSTEM, zatímco 
společnost CITO-SYSTEM ve společnosti drží 49%. Společnost CITO-SYSTEM bude nadále pokračovat pod 
stejným vedením se stávající světově uznávanou značkou a sítí zástupců. Společnost je proslulá tím, že 
nabízí mnoho komponentů pro výrobce obalů a pro výrobce výsekových nástrojů a má odborné znalosti 
v oblasti papíru, kartonu a vlnité lepenky. Spotřební materiál a služby společnosti se prodávají pod 
značkou CITO-SYSTEM. 
 
„Ve světě, kde jsou rychlost a udržitelnost nejzásadnějšími prvky pro výrobu obalů, si je společnost 
BOBST jista svou strategickou rolí při výrobě nástrojů. Naše partnerství se společností CITO-SYSTEM 
bude optimalizovat celý řetězec výroby obalů, pokud jde o inovace a standardizaci,“ řekl Julien Laran, šéf 
obchodní jednotky služeb společnosti Bobst. „Společně můžeme pomoci optimalizovat a transformovat 
velmi roztříštěné odvětví a zajistit, aby výrobci výsekových nástrojů mohli vyrábět a distribuovat ty 
nejlepší produkty pro výrobu obalů, které jejich výrobcům poskytují významnou konkurenční výhodu.“ 
 
„Objem a kvalita výroby bude dosažena spojením high-tech strojů v kombinaci s dokonalými nástroji a 
procesy. Nyní pracují ruku v ruce společnosti BOBST a CITO-SYSTEM, hlavní dodavatelé v obalovém a 
nástrojařském průmyslu. Kombinací inovačních kompetencí obou společností můžeme zlepšit výkon a 
kvalitu ve prospěch našich zákazníků. Tento joint venture – společný podnik mě těší a činí společnost 
CITO-SYSTEM silnějším partnerem v zájmu úspěchu našich zákazníků“, řekl Jürgen Mariën, generální 
ředitel společnosti CITO-SYSTEM. 
 
Společnost BOBST si uvědomuje rostoucí význam, kdy budoucnost obalového světa řídí integrace 
veškerých klíčových součástí podílejících se na výrobě obalů. V rámci hesla „na nástrojích záleží 
“ společnost BOBST vyvinula v průběhu let řadu inovací v oblasti nástrojů. V roce 2017 společnost BOBST 
získala většinový podíl ve společnosti BOXPLAN GmbH & Co. KG. Společnost Boxplan nabízí širokou škálu 
inovací v oblasti výsekových nástrojů pro obalový průmysl, včetně zařízení Hybridsetter, dokonalého 
vybavení pro výrobu dynamického výlupového nástroje výsekového automatu. V roce 2018 vytvořila 
společnost BOBST certifikační program BOBST pro podporu výrobců výsekových nástrojů na lokální 
úrovni, kteří zajistí dodání těch nejlepších nástrojů pro stroje BOBST.  
 
 
„Partnerství se společností CITO-SYSTEM je novým a zásadním dílkem do mozaiky. Ačkoli máme rozsáhlé 
zkušenosti v oboru výroby nástrojů, chceme, aby naši partneři rychleji vyvíjeli a propagovali komponenty 
pro výrobce nástrojů na trhu,“ řekl Raphaël Indermühle, vedoucí prodeje a marketingu obchodní 
jednotky služeb společnosti Bobst. „Společnost CITO-SYSTEM je jedním z vedoucích dodavatelů v této 
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oblasti. Se společností BOBST, naším certifikačním programem, společností Boxplan a společností 
CITO-SYSTEM jsme nyní nejlépe vybaveni pro podporu inovací, standardizaci a pro přípravu postupů 
budoucnosti výroby výsekových nástrojů a obalů.“  
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O skupině BOBST 
Jsme jedním z předních světových dodavatelů systémů a služeb pro zpracování materiálů, tisk a další 
zpracování v oblasti etiket, flexibilních materiálů, skládačkové a vlnité lepenky. 
 
Společnost BOBST, již v roce 1890 založil Joseph Bobst ve švýcarském Lausanne, působí ve více než 
50 zemích, provozuje 15 výrobních závodů v 8 zemích a zaměstnává více než 5 500 osob po celém světě. 
Společnost ve fiskálním roce k 31. prosinci 2019, dosáhla obratu 1 636 milionů CHF. 
 
Informační kancelář BOBST 
Vztahy s médii a investory 
Stefano Bianchi 
Tel. +41 21 621 27 57 
E-mail: investors@bobst.com 
 
O společnosti CITO-SYSTEM  
CITO-SYSTEM je soukromá mezinárodní společnost se sídlem v Schwaigu, Německo. Společnost CITO-
SYSTEM je jednou z vedoucích společností v oblasti rylovací přípravy pro obalový průmysl. Společnost má 
kořeny v závodě zabývající se výrobou lepenky založené roku 1906. Společnost CITO-SYSTEM je známa 
jako jeden z odborníků na know-how ve výrobě obalů z papíru, kartonu a vlnité lepenky. Dodává výrobky 
pro zpracovatele vlnité lepenky, výrobce prodejních stojanů a skládačkové lepenky, výrobce výsekových 
forem a tiskáren na všech kontinentech. Společnost CITO-SYSTEM zaměstnává 240 lidí. 
 
Pro společnost CITO-SYSTEM 
Jürgen Mariën 
CITO-SYSTEM GmbH 
Generální ředitel  
Tel. +49 911 95885-0 
E-mail: info@cito.de 
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Security symbols 
SIX SWISS EXCHANGE: BOBNN or 1268465 
ISIN: CH0012684657 
SIX Telekurs: BOBNN,4 or 1268465,4 
Bloomberg: BOBNN SW 
Reuters: BOBNN.S 
 
Disclaimer 
Forward looking statements are subject to uncertainties and risk. Actual future results may differ 
materially from those expressed in or implied by the statements. Some of these uncertainties and risks 
relate to factors that are beyond BOBST’s ability to control or estimate precisely, such as, in particular, 
future market conditions, currency fluctuations, or behavior of other market participants. Readers are 
cautioned not to put undue reliance on forward looking statements, which speak only of the date of this 
communication. BOBST disclaims any intention or obligation to update and revise any forward looking 
statements constantly, whether as a result of new information, future events or otherwise. 


