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GRUPA ARCTIC PAPER WYGASZA PRODUKCJĘ W FABRYCE W
MOCHENWANGEN - DECYZJA WCHODZI W ŻYCIE W GRUDNIU 2015 r.

W ramach realizacji ogłoszonego w lipcu br. Programu Poprawy
Rentowności 2015/2016 Grupa Arctic Paper zdecydowała o
wygaszeniu produkcji w przynoszącej straty fabryce papieru Arctic
Paper Mochenwangen. W dniu 15 listopada 2015 roku zakończone
zostały negocjacje z Radą Zakładową Arctic Paper Mochenwangen.
Wygaszenie produkcji nastąpi w grudniu tego roku. Wszystkie
dotychczas złożone i potwierdzone zamówienia klientów zostaną
zrealizowane.
Jednocześnie kontynuowany jest proces związany z poszukiwaniem nabywcy dla
zakładu w Mochenwangen, w tym aktualnie prowadzone negocjacje. Proces ten
będzie kontynuowany w 2016 r.
Koszty związane z zaprzestaniem produkcji w zakładzie w Mochenwangen są
obecnie szacowane. Na ich poczet zostanie w IV kwartale utworzona rezerwa,
która wyniesie około 39 mln zł (9,3 mln EUR). Obciąży ona działalność
niekontynuowaną Grupy.
Wygaszenie produkcji w fabryce w Mochenwangen pozwoli Grupie skoncentrować
wysiłki na zwiększeniu efektywności pozostałych trzech papierni - Arctic Paper
Kostrzyn, Arctic Paper Grycksbo oraz Arctic Paper Munkedals. Decyzja ta pozwoli
także na skoncentrowanie się na rentownych produktach i wprowadzaniu w życie
kolejnych działań przewidzianych w Programie Poprawy Rentowności 2015/2016.
Dalszych informacji mediom udziela:
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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:
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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.
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.
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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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