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GRUPA ARCTIC PAPER ZNACZĄCO POPRAWIA WYNIKI FINANSOWE
W 2014 ROKU

Grupa Arctic Paper wypracowała w 2014 roku znacząco lepsze wyniki
finansowe niż rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 238,5 mln zł
(wzrost o ponad 227%), zysk operacyjny przekroczył 116,6 mln zł
(wobec straty na poziomie 151,6 mln zł rok wcześniej), a zysk netto
wyniósł 78,2 mln zł (w porównaniu z 152,2 mln straty po 2013 roku).
Przychody ze sprzedaży w 2014 roku osiągnęły poziom 3,1 mld zł, czyli
były zbliżone do uzyskanych w 2013 roku.
Tak dobre wyniki finansowe w 2014 roku zostały wypracowane dzięki
wprowadzonym w ubiegłym roku działaniom naprawczym i
usprawnieniom organizacyjnym. Ponadto na wyniki 2014 roku wpływ
miały sprzyjające czynniki zewnętrzne, takie jak ceny celulozy i kursy
wymiany walut. Początek roku 2015 pokazał jednak, że zmienność
kursów walut europejskich jest czynnikiem, który powinien być w
centrum uwagi Grupy.
Grupa Arctic Paper z wyłączeniem spółki Rottneros zanotowała zysk EBITDA za
rok 2014 w wysokości 146,1 mln zł (wzrost o 83,7%), wynik operacyjny
sięgający 57,9 mln zł (wobec straty rok wcześniej) oraz zysk netto wynoszący
21,3 mln zł (wobec straty w roku 2013). Przychody ze sprzedaży w roku 2014
osiągnęły poziom 2,4 mld zł, czyli były o ok. 1,8% niższe niż uzyskane w 2013
roku.
Od strony finansowej wszystkie nasze działania ukierunkowane są na osiągnięcie
jednego celu: stabilności. Na początku 2015 roku zaobserwowaliśmy większą
zmienność kursów walut niż w latach poprzednich. Takie sygnały zawsze
wzmagają naszą czujność i potęgują ostrożność w podejmowaniu decyzji.
Jednocześnie dążymy do zredukowania zadłużenia netto w stosunku do
wskaźnika EBITDA oraz zoptymalizowania kapitału obrotowego. Oczekiwane
pozytywne efekty zapoczątkowanych w drugiej połowie 2013 roku zmian –
mających na celu obniżkę kosztów i optymalizację działalności – są dziś wyraźnie
widoczne. Nasza papiernia w Kostrzynie osiągnęła rekordowe wyniki na poziomie
produkcji i sprzedaży, a aktywność sprzedażowa na rynkach skandynawskich
uzyskała nową, efektywniejszą strukturę. Scentralizowaliśmy również naszą
działalność logistyczną w celu podwyższenia poziomu usług i efektywności Grupy
– powiedział Prezes Arctic Paper, Wolfgang Lübbert.
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Zgodnie z przewidywaniami, sytuacja na rynku w IV kwartale 2014 r. była
zmienna. Rynkowe ceny papieru w dalszym ciągu spadały. Podobnie jak w latach
ubiegłych, grudzień był sezonowo najsłabszym okresem w roku na rynku
papieru, co miało wpływ na wyniki Arctic Paper za IV kwartał.
Na koniec 2014 roku ceny papierów wysokogatunkowych w Europie zanotowały
spadek w porównaniu do cen na koniec 2013 roku. Spadek średnich cen z
grudnia 2014 wyniósł dla niepowlekanych papierów bezdrzewnych -1,2%,
natomiast dla papierów powlekanych bezdrzewnych -0,5% w porównaniu do
średnich cen z grudnia 2013 (wszystkie dane na podstawie RISI).
Dostawy papierów wysokogatunkowych na rynku europejskim w 2014 roku
utrzymały się na poziomie bardzo zbliżonym do roku 2013. W segmencie
bezdrzewnych papierów niepowlekanych dostawy były wyższe o 1,0%, natomiast
w segmencie bezdrzewnych papierów powlekanych były niższe o -1,2%
(wszystkie dane rynkowe na podstawie EuroGraph).
Wolumen sprzedaży papieru Grupy Arctic Paper w 2014 roku był o 0,4% wyższy
niż rok wcześniej, natomiast wykorzystanie zdolności produkcyjnych Grupy Arctic
Paper w tym okresie wyniosło 93%.
W porównaniu z 2013 rokiem, średnia cena celulozy krótkowłóknistej (BHKP)
była niższa o 5,8%, co jest korzystne dla Arctic Paper S.A. Jednocześnie cena
celulozy długowłóknistej (NBSK) w 2014 roku była o 7,9% wyższa niż rok
wcześniej, co z kolei sprzyja wynikom Rottneros (dane na podstawie FOEX). W
połączeniu z efektem korzystnych kursów wymiany walut w roku 2014, miało to
pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy Arctic Paper.
Prezes Arctic Paper, Wolfgang Lübbert, podsumował: Sytuacja na rynku papieru
– choć lepsza od przewidywań – nadal jest złożona. Jestem jednak przekonany,
że nasza strategia działania, oparta na koncepcie Stabilności i Mobilności, którą
przyjęliśmy jesienią 2013 roku i która przyniosła wymierne efekty w 2014 roku,
to droga właściwa także w roku bieżącym.
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Wybrane wyniki finansowe Grupy Arctic Paper (w tym wyniki Rottneros)
za 2014 rok.
w tys. zł

4Q 2014

4Q 2013*

Zmiana
(%)

2014

2013*

Zmiana
(%)

Przychody
ze sprzedaży

755.770

734.894

+2,8%

3.099.364

3.104.901

-0,2%

Zysk EBITDA

54.778

13.599

+302,8%

238.540

72.862

+227,4%

Zysk
operacyjny/
(strata
operacyjna)

19.367

(49.759)

bd.

116.618

(151.641)

bd.

Zysk /
(strata)
netto

21.410

(38.930)

bd.

78.175

(152.153)

bd.

Wybrane wyniki finansowe
Rottneros) za 2014 rok.

Grupy

Arctic

Paper

(z

wyłączeniem

w tys. zł

4Q 2014

4Q 2013*

Zmiana
(%)

2014

2013*

Zmiana
(%)

Przychody
ze sprzedaży

622.447

620.525

+0,3%

2.395.323

2.439.043

-1,8%

Zysk EBITDA

31.136

27.537

+13,1%

146.071

79.524

+83,7%

Zysk
operacyjny/
(strata
operacyjna)

7.195

(30.332)

bd.

57.893

(110.491)

bd.

Zysk /
(strata)
netto

(429)

(19.231)

bd.

21.263

(110.211)

bd.

* Podane wyniki zawierają odpisy z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów Arctic Paper
Grycksbo w wysokości 102,98 mln zł (w tym 36,3 mln zł w 4 kw. 2013r.)
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Dalszych informacji mediom udzielają:
Wolfgang Lübbert
Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.
tel. +49 40 51 48 5310
e-mail: Wolfgang.Luebbert@arcticpaper.com
Małgorzata Majewska-Śliwa
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Arctic Paper S.A.
tel. +48 61 62 62005, 601 55 48 06
e-mail: Malgorzata.Majewska@arcticpaper.com
Magda Kołodziejczyk
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 501 168 807
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl
Małgorzata Freulich
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 514 044 194
e-mail: malgorzata.freulich@mplusg.com.pl

ARCTIC PAPER S.A. zalicza się do czołowych europejskich producentów
wysokogatunkowego papieru graficznego. Spółka produkuje powlekany i niepowlekany
papier bezdrzewny oraz niepowlekany papier drzewny dla wymagających klientów, wśród
których są drukarnie, wydawnictwa książek i prasy, agencje reklamowe, dystrybutorzy
papieru i firmy opakowaniowe. Portfolio produktowe obejmuje wiele znanych marek,
m.in. Amber, AP-Tec, Arctic, G-Print, Munken, L-Print i Pamo.
Spółka produkuje swoje wyroby w czterech papierniach:





Arctic
Arctic
Arctic
Arctic

Paper
Paper
Paper
Paper

Munkedals (Szwecja)
Grycksbo (Szwecja)
Kostrzyn (Polska)
Mochenwangen (Niemcy)

Łączne zdolności produkcyjne Spółki to ok. 800.000 ton papieru rocznie.
Moce produkcyjne zakładu Arctic Paper Kostrzyn sięgają 275.000 ton rocznie. Zakład
produkuje niepowlekany papier bezdrzewny służący do druku broszur, formularzy,
książek i kopert.
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Papiernia Arctic Paper Grycksbo może wyprodukować 260.000 ton papieru rocznie.
Wytwarza papier powlekany stosowany do druku czasopism, materiałów na potrzeby
marketingu bezpośredniego, książek, plakatów i map, a także papier opakowaniowy.
Moce produkcyjne papierni Arctic Paper Munkedals to 160.000 ton rocznie. Zakład
wytwarza głównie wysokogatunkowe papiery niepowlekane bezdrzewne przeznaczone do
produkcji książek oraz do celów projektowych i reklamowych.
Roczne moce produkcyjne zakładu Arctic Paper Mochenwangen wynoszą 95.000 ton
papieru i 55.000 ton ścieru. Papiernia wytwarza głównie niepowlekany papier drzewny do
druku książek oraz papiery specjalistyczne, np. papier podkładowy do podłóg i papier do
produkcji tapet.
Arctic Paper S.A. jest głównym właścicielem spółki Rottneros AB, posiadającej dwie
celulozownie o łącznej zdolności produkcyjnej ok. 400.000 ton masy celulozowej rocznie.
Celulozownia w Vallvik, o zdolności produkcyjnej 240.000 ton rocznie, wytwarza dwa
rodzaje długowłóknistej celulozy siarczanowej. Celulozownia w Rottneros, o zdolności
produkcyjnej 170.000 ton rocznie, produkuje przede wszystkim dwa rodzaje masy
włóknistej mechanicznej: ścier i masę chemotermomechaniczną (CTMP).
Ważnym elementem struktury Spółki, wyróżniającym Arctic Paper na tle konkurencji, jest
sieć biur sprzedaży i centrów dystrybucji odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek i
zarządzanie dostawami produktów Spółki. Arctic Paper S.A. posiada obecnie 14 biur
sprzedaży rozmieszczonych w całej Europie i zapewniających dotarcie na wszystkie rynki
europejskie.
Spółka zatrudnia ok. 1.450 pracowników (liczba ta nie obejmuje pracowników Rottneros
AB), a jej główna siedziba znajduje się w Polsce.
Największym udziałowcem Arctic Paper S.A. jest szwedzka firma Nemus Holding AB. Od
października 2009 r. akcje Arctic Paper S.A. notowane są na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, a od grudnia 2012 r. również na rynku NASDAQ Stockholm
w Sztokholmie.
Więcej informacji na www.arcticpaper.com
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