
Hybrid Software Group neemt ColorLogic GmbH over 

Cambridge (VK), 28 oktober 2021 (17:45 CEST): Hybrid Software Group 
PLC (Euronext: HYSG) (het “Bedrijf”) kondigt vandaag aan dat het op 27 
oktober 2021 het volledige geplaatste aandelenkapitaal van ColorLogic GmbH 
(“ColorLogic ”), een bedrijf met statutaire zetel in Rheine, Duitsland. 

ColorLogic is opgericht in 2002 en heeft een uitgebreid portfolio van 
kleurprofilerings- en conversiesoftware ontwikkeld, en won onlangs de 
Pinnacle Product Award 2021 van de PRINTING United. Haar producten 
worden wereldwijd verkocht aan zowel eindgebruikers met hoge eisen aan 
kleurkwaliteit als aan Original Equipment Manufacturers (OEM's) van 
printapparatuur. 

Mike Rottenborn, CEO van Hybrid Software Group: “Onze Harlequin RIP is de 
marktleider op het gebied van snelheid en kwaliteit voor digitaal printen en 
wordt gebruikt door veel toonaangevende OEM's. Maar het kleurbeheer is van 
oudsher gebaseerd op het 4-kleuren CMYK-proces. Nu de productie van 
etiketten en verpakkingen verschuift naar digitaal printen, zijn er meer 
capabele 7-kleurenprinters nodig om kleurnauwkeurige matching van 
merkkleuren te bieden. ColorLogic wordt al lang gerespecteerd als marktleider 
op het gebied van kleurbeheer met een uitgebreid kleurengamma, en hun 
tools bieden de perfecte combinatie van snelheid en kwaliteit voor deze 
veeleisende toepassingen. ColorLogic wordt de vijfde werkmaatschappij in 
Hybrid Software Group en voegt zich bij Global Graphics Software, HYBRID 
Software, Meteor Inkjet en Xitron. 

Barbara Braun-Metz, oprichter en CEO van ColorLogic, voegt hieraan toe: “Ik 
heb ColorLogic bijna 20 jaar geleden opgericht en samen met de hulp van 
mijn geweldige team kunnen we met trots zeggen dat we de toonaangevende 
ontwikkelaars zijn van hoogwaardige kleurbeheertechnologieën. We hebben 
geweldige producten die worden gebruikt voor de dagelijkse printproductie 
over de hele wereld en talloze partners die onze technologie gebruiken om 
daarbovenop uitstekende producten te ontwikkelen. Nu zijn we klaar voor de 
volgende grote stap - om de toekomstige ontwikkeling van onze technologie 
en onze producten te garanderen, hebben we besloten om de krachten te 
bundelen met Hybrid Software Group PLC. Dit zal ons in staat stellen om te 
groeien en de middelen toe te wijzen die nodig zijn voor toekomstige 
vereisten, terwijl we ononderbroken ondersteuning blijven bieden aan onze 
bestaande klanten en partners.” 



Thorsten Braun en Barbara Braun-Metz  

Over Hybrid Software Group 

Via haar operationele dochterondernemingen is Hybrid Software Group 
PLC (Euronext: HYSG ) een toonaangevende ontwikkelaar van 
bedrijfssoftware voor industriële printproductie. Klanten zijn onder meer 
persfabrikanten zoals HP, Canon, Durst, Roland, Hymmen en honderden 
verpakkingsdrukkers, handelszaken en converters over de hele wereld. 

Hybrid Software Group PLC heeft zijn hoofdkantoor in Cambridge, VK. Haar 
dochterondernemingen zijn printsoftwareontwikkelaars Global Graphics 
Software ; ontwikkelaar van bedrijfssoftware HYBRID Software ; de specialist 
in industriële printkopdriveroplossingen, Meteor Inkjet ; pre-press workflow-
ontwikkelaar Xitron ; en meest recentelijk ontwikkelaar van kleurtechnologie 
ColorLogic . 
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Neem voor meer informatie contact met ons op via e-mail naar investor-
relations@hybridsoftware.group 
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