PRESSMEDDELANDE
Poznan, den 28 augusti 2017

ARCTIC PAPER KONCERNEN REDOVISAR GODA FINANSIELLA
RESULTAT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2017
Under första halvåret 2017 genererade Arctic Paperkoncernen
försäljningsintäkter om PLN 1,48 miljarder. EBITDA uppgick till PLN 140
miljoner (en ökning med 4,2 % jämfört med H1 2016) och
rörelseresultatet uppgick till PLN 77,1 miljoner (en ökning med 2,8 %).
Koncernens nettoresultat för första halvåret 2017 ökade med 36,1% till
PLN 49,9 miljoner (jämfört motsvarande period föregående år och för
kvarvarande verksamheter*).
Inom papperssegmentet visade Arctic Paper goda resultat trots ett
fortsatt ökat massapris. Resultatet är bland annat en följd av effekterna
av en förbättrad kostnads- och finansieringsstruktur, vilket ökat
koncernens flexibilitet och konkurrenskraft. Ytterligare en bidragande
faktor till resultatet i papperssegmentet är utveckling av produktlinjen
och fördelaktig produktmix.
Resultat i papperssegmentet (exklusive Rottneros)
Koncernen uppnådde goda rörelseresultat i papperssegmentet, där EBITDA för
första halvåret 2017 uppgick till PLN 65,8 miljoner, en ökning med 9,3 % jämfört
motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet ökade med 27,6 % till PLN
25,7 miljoner. Koncernens nettoresultat för kvarvarande verksamhet* uppgick
under perioden till PLN 26 miljoner, 96,3 % högre än samma period föregående
år. Försäljningsintäkterna var PLN 1,09 miljarder, 3,6 % lägre jämfört samma
period 2016.
Genomsnittligt utnyttjande av produktionskapaciteten var 98 %.
Per Skoglund, VD för Arctic Paper, kommenterade: "Resultatet av vårt arbete
under första halvåret, liksom för 2016, är inspirerande. Vi når nya segment på
pappersmarknaden med avancerade designprodukter. Vi fortsätter att möta
kundernas krav på nya, innovativa produkter. Det i kombination med effektiv
kostnadsreducering och förbättrad finansieringsstruktur gör oss mer
motståndskraftiga mot externa faktorer."
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Resultat i massasegmentet (Rottneros AB)
Koncernens resultat inom massasegmentet för första halvåret 2017 var fortsatt
mycket bra, med vinst och marginal kvar på god nivå. Rottneros goda resultat
uppnåddes trots ett oplanerat stopp av produktionen vid Vallvik bruk under april.
Prisutvecklingen för Rottneros producerad massa (NBSK) var gynnsam under
perioden. Investeringar som genomförs inom ramen för Agenda 500-programmet
resulterar i högre volymer.
Per Skoglund tillade: "Våra resultat för första halvåret 2017 är starka och stabila.
De visar vikten av ett fokuserat arbete - inte minst i den nuvarande fortsatt
utmanande marknadsmiljön. Vår långsiktiga satsning på att utveckla nya och
innovativa produkter, tillsammans med den framgångsrika omstruktureringen av
våra skulder, var de huvudsakliga faktorerna till det solida halvårsresultatet."
Utvalda finansiella resultat - Arctic Paper koncernen
(inkluderande Rottneros) första halvåret 2017
PLN ’000

1H 2017

1H 2016

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER

1 476 989

1 499 825

-1,5%

703 087

140 059

134 364

+4,2%

64 561

EBIT

77 147

75 081

+2,8%

33 026

NETTO RESULTAT*

49 899

36 672

+36,1%

14 818

NETTO RESULTAT

45 897

30 332

+51,3%

12 963

EBITDA

FÖRÄNDRING (%) Q2 2017

Utvalda finansiella resultat - Arctic Paper koncernen
(exkluderat Rottneros) första halvåret 2017
PLN ’000

1H 2017

1H 2016

FÖRÄNDRING (%) Q2 2017

FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER

1 088 224

1 129 401

-3,6%

513 168

EBITDA

65 804

60 181

+9,3%

26 753

EBIT

25 678

20 129

+27,6%

6 900

NETTO RESULTAT*

25 993

13 239

+96,3%

8 952

NETTO RESULTAT

21 990

6 899

+218,7%

7 098

*Endast från kvarvarande verksamhet. Bolaget har som fortsatt avsikt att sälja Arctic

Paper Mochenwangen. Därför har resultaten exkluderats från koncernens resultaträkning
i enlighet med IFRS, detta redovisas separat som verksamhet under avveckling.

För ytterligare information:
Per Skoglund
VD, Arctic Paper S.A.
tel. (+46) 31 63 1703
e-mail: Per.Skoglund@arcticpaper.com

2

ARCTIC PAPER S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt
finpapper i Europa. Bolaget producerar bestruket och obestruket träfritt papper
för kvalitetsmedvetna kunder som tryckerier, bokförlag, tidningsutgivare,
reklambyråer, pappersdistributörer och förpackningsföretag. Produktportföljen
inkluderar välkända varumärken som Amber, Arctic, G-Print och Munken
I bolaget finns tre pappersbruk:




Arctic Paper Munkedals, Sverige
Arctic Paper Grycksbo, Sverige
Arctic Paper Kostrzyn, Polen

Produktionskapaciteten för de tre bruken är cirka 700 000 ton papper per år.
Arctic Paper Kostrzyn har en produktionskapacitet på 285 000 ton per år och
producerar obestruket, träfritt papper för tryckning av broschyrer, blanketter,
böcker och kuvert.
Arctic Paper Grycksbo har en produktionskapacitet på 260 000 ton per år och
producerar bestruket papper som används för tryckning av tidskrifter,
direktreklam, böcker, affischer samt kartor.
Arctic Paper Munkedals har en produktionskapacitet på 160 000 ton per år och
producerar huvudsakligen obestruket träfritt papper för bok-, design- och
reklamändamål.
Arctic Paper S.A. är huvudägare med andelar motsvarande 51 % i Rottneros AB
(två massabruk), med en total produktionskapacitet om cirka 400 000 ton per
år.
Massabruket i Vallvik som har en produktionskapacitet på 240 000 ton per år,
producerar två typer av långfibrig sulfatmassa.
Massabruket i Rottneros som har en produktionskapacitet på 160 000 ton per år,
producerar huvudsakligen två sorters mekanisk massa: slipmassa och CTMP.
En viktig del av Arctic Paper är de försäljningskontor och distributionsenheter
som marknadsför och hanterar leveranser av bolagets produkter. Arctic Paper
S.A. har för närvarande 14 försäljningskontor i Europa vilket ger tillgång till
samtliga europeiska marknader.
Bolaget har cirka 1250 medarbetare, exklusive Rottneros AB. Huvudkontoret
ligger i Polen.
Största aktieägare i Arctic Paper S.A. är det svenska bolaget Nemus Holding AB.
Arctic Paper S.A. är noterat på börsen i Warszawa sedan oktober 2009 och sedan
december 2012 på NASDAQ i Stockholm.
Mer information på www.arcticpaper.com
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