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DE Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft eines internationalen 

Technologiekonzerns mit weltweit rund 10.000 Mitarbeitern. Der Konzern vereint 

technologisch führende Unternehmen mit 140 Produktions-, Service- und 

Vertriebsgesellschaften. An Standorten rund um den Globus verbindet Körber die 

Vorteile einer weltweit präsenten Organisation mit den Stärken hochspezialisierter 

und flexibler mittelständischer Unternehmen. Diese bieten ihren Kunden 

Lösungen, Produkte und Services in den Geschäftsfeldern Automation, Logistik-

Systeme, Pharma-Systeme, Tissue, Tabak, Unternehmensbeteiligungen und 

Körber Digital. Der Körber-Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz 

von 2,6 Mrd. €.    

Modul 1 (Körber AG) 

Die Körber AG mit Sitz in Hamburg ist die Holdinggesellschaft des Körber-

Konzerns und führt als strategische Management Holding dessen sieben 

Geschäftsfelder. 

 

Modul 2 (Konzern) 

Der Körber-Konzern ist ein internationaler Technologiekonzern mit weltweit rund 

10.000 Mitarbeitern. Er vereint technologisch führende Unternehmen mit 140 

Produktions-, Service- und Vertriebsgesellschaften und bietet Kunden Lösungen, 

Produkte und Services in den Geschäftsfeldern Automation, Logistik-Systeme, 

Pharma-Systeme, Tissue, Tabak, Unternehmensbeteiligungen und Körber Digital. 

Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft eines internationalen 

Technologiekonzerns mit weltweit rund 10.000 Mitarbeitern. Der Konzern vereint 

technologisch führende Unternehmen mit 140 Produktions-, Service- und 

Vertriebsgesellschaften. An Standorten rund um den Globus verbindet Körber die 

Vorteile einer weltweit präsenten Organisation mit den Stärken hochspezialisierter 

und flexibler mittelständischer Unternehmen. Diese bieten ihren Kunden 

Lösungen, Produkte und Services in den Geschäftsfeldern Automation, Logistik-

Systeme, Pharma-Systeme, Tissue, Tabak, Unternehmensbeteiligungen und 

Körber Digital. 

EN Körber AG is the holding company of the internationally operating technology 

group Körber, which has around 10,000 employees all over the world. The Group 

unites technologically leading companies with 140 production, service, and sales 

companies. At locations around the world, Körber combines the advantages of a 

globally represented organization with the strengths of highly specialized and 

flexible medium-size enterprises that offer their customers solutions, products, and 

services in the Business Areas Automation, Logistics Systems, Pharma Systems, 

Tissue, Tobacco, Corporate Ventures, and Körber Digital. The Körber Group 

generated sales of € 2.6 billion in fiscal year 2017. 

 

Modul 1 (Körber AG) 

Körber AG with registered domicile in Hamburg is the holding company of the 

Körber Group and heads its seven Business Areas in its capacity as a strategic 

management holding. 

 

Modul 2 (Konzern) 

The Körber Group is an international technology group with around 10,000 

employees all over the world. It unites technologically leading companies with 140 

production, service, and sales companies and offers its customers solutions, 

products, and services in the Business Areas of Automation, Logistics Systems, 

Pharma Systems, Tissue, Tobacco, Corporate Ventures and Körber Digital. 

Körber AG is the holding company of the internationally operating technology 

group Körber, which has around 10,000 employees all over the world. The Group 

unites technologically leading companies with 140 production, service, and sales 

companies. At locations around the world, Körber combines the advantages of a 

globally represented organization with the strengths of highly specialized and 

flexible medium-size enterprises that offer their customers solutions, products, and 

services in the Business Areas Automation, Logistics Systems, Pharma Systems, 

Tissue, Tobacco, Corporate Ventures, and Körber Digital. 

HU A Körber AG egy olyan nemzetközi technológiaipari konszern holdingtársasága, 

amely világszerte mintegy 10.000 dolgozót foglalkoztat. A konszern 140 termelő-, 

szolgáltató- és értékesítő társasággal rendelkező vezető technológiai vállalatból 

áll. A Körber a Föld egészén egyesíti egy világszerte jelenlévő szervezet előnyeit 

a nagyon specializált és rugalmas középvállalkozások erősségeivel, amelyek 

megoldásokat, termékeket és szolgáltatásokat kínál ügyfelei számára az 

automatizálás, a logisztikai rendszerek, a gyógyszer-csomagolási rendszerek, a 

higiéniai termékek, a dohányágazat, a vállalati részesedések és Körber Digital 

üzletágakban. A Körber konszern a 2017-es üzleti évben 2,6 milliárd eurós 

forgalmat ért el. 

1. modul (Körber AG) 

A hamburgi székhelyű Körber AG a Körber konszern holdingtársasága, és 

stratégiai irányító holdingként vezeti annak hét üzletágát. 

 

2. modul (konszern) 

A Körber konszern egy nemzetközi technológiai konszern, amely 140 termelő-, 

szolgáltató- és értékesítő társasággal rendelkező vezető technológiai vállalatokat 

egyesít, és megoldásokat, termékeket és szolgáltatásokat kínál ügyfelei számára 

az automatizálás, a logisztikai rendszerek, a gyógyszer-csomagolási rendszerek, 

a higiéniai termékek, a dohányágazat, a vállalati részesedések és Körber Digital 

üzletágakban. 

A Körber AG egy olyan nemzetközi technológiaipari konszern holdingtársasága, 

amely világszerte mintegy 10.000 dolgozót foglalkoztat. A konszern 140 termelő-, 

szolgáltató- és értékesítő társasággal rendelkező vezető technológiai vállalatból 

áll. A Körber a Föld egészén egyesíti egy világszerte jelenlévő szervezet előnyeit 

a nagyon specializált és rugalmas középvállalkozások erősségeivel, amelyek 

megoldásokat, termékeket és szolgáltatásokat kínál ügyfelei számára az 

automatizálás, a logisztikai rendszerek, a gyógyszer-csomagolási rendszerek, a 

higiéniai termékek, a dohányágazat, a vállalati részesedések és Körber Digital 

üzletágakban. 

 


