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ZMIANA W ZARZĄDZIE GRUPY ARCTIC PAPER

Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper SA, złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji.
Decyzja ta wchodzi w życie z dniem 15 lipca tego roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza zdecydowała,
że osobą pełniącą obowiązki Prezesa Arctic Paper będzie Pan Wolfgang Lubbert, obecny Członek
Zarządu Arctic Paper, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu. Rada Nadzorcza wyraziła swoje
podziękowania Panu Michałowi Jarczyńskiemu za 15‐letnią pracę na rzecz rozwoju Grupy.

Chcielibyśmy podziękować Panu Michałowi Jarczyńskiemu za 15 lat wytężonej pracy na rzecz rozwoju
Grupy Arctic Paper. Pan Michał Jarczyński związany był z Grupą od 1998 roku, początkowo
zatrudniony był w fabryce w Kostrzynie, która podczas jego prezesury stała się najbardziej efektywną
papiernią w naszej Grupie. Nadzorował też tak ważne dla rozwoju Grupy procesy jak włączenie
fabryki w Kostrzynie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej, budowa własnej elektrociepłowni gazowej w
Kostrzynie, wejście Arctic Paper na GPW, przeprowadzenie akwizycji oraz debiut Grupy na NASDAQ
OMX w Sztokholmie. Życzę mu wielu sukcesów w jego kolejnych wyzwaniach zawodowych –
powiedział Olle Grundberg, Przewodniczący Rady Nadzorczej Arctic Paper.

Arctic Paper to Grupa stawiająca duże wyzwania oraz wymagająca ogromnej wiedzy i
zaangażowania. Jestem dumny, że przez tak długi czas mogłem wnieść do Spółki swoje doświadczenie
i – wspólnie z pozostałymi członkami kadry menedżerskiej – budować jej silną pozycję na
międzynarodowych rynkach – powiedział Michał Jarczyński, Prezes Arctic Paper SA.
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ARCTIC PAPER S.A. jest drugim co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejskim producentem
objętościowego papieru książkowego oraz jednym z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w
Europie. Grupa produkuje niepowlekany i powlekany papier bezdrzewny oraz niepowlekany papier drzewny dla drukarni,
wydawców książek i czasopism, branży reklamowej oraz dystrybutorów papieru. Portfolio produktowe Grupy tworzą znane
marki takie jak Amber, Arctic, G‐Print, Munken, Pamo i L‐Print.
Grupa posiada cztery papiernie: w Kostrzynie nad Odrą (Polska), Munkedal i Grycksbo (Szwecja) oraz Mochenwangen
(Niemcy). Łączne zdolności produkcyjne czterech papierni wchodzących w skład Grupy wynoszą ponad 800 tys. ton papieru
rocznie.
 Arctic Paper Kostrzyn posiada moce produkcyjne na poziomie 275 tys. ton rocznie i produkuje głównie
niepowlekany papier bezdrzewny do ogólnych zastosowań drukarskich, tj. druku książek, broszur, formularzy oraz
do wyrobu kopert;
 Arctic Paper Munkedal posiada moce produkcyjne na poziomie 160 tys. ton rocznie i produkuje głównie wysokiej
jakości niepowlekany papier bezdrzewny stosowany do druku książek oraz wysokiej jakości broszur reklamowych;
 Arctic Paper Mochenwangen posiada moce produkcyjne na poziomie 115 tys. ton rocznie i produkuje głównie
niepowlekany papier drzewny stosowany przede wszystkim do druku książek i ulotek.
 Arctic Paper Grycksbo posiada moce produkcyjne na poziomie 265 tys. ton. i produkuje wysokogatunkowe papiery
powlekane, przeznaczone do druku map, książek, czasopism, plakatów i materiałów reklamy kierunkowej.
Ponadto, Grupa posiada dwie celulozownie o łącznych zdolnościach produkcyjnych na poziomie 410 tys. ton rocznie.
 Celulozownia w Vallvik (Szwecja) posiada moce produkcyjne na poziomie ok. 240.000 ton rocznie i produkuje dwa
rodzaje celulozy siarczanowej (ang. long‐fibre sulphate pulp): celuloza siarczanowa pełnobielona (ang. fully
bleached sulphate pulp) oraz niebielona celuloza siarczanowa (ang. unbleached sulphate pulp);
 Celulozownia w Rottneros (Szwecja) posiada moce produkcyjne na poziomie ok. 170.000 ton rocznie i produkuje
głównie dwa rodzaje celulozy włóknistej mechanicznej: ścier drzewny (ang. groundwood) oraz celulozę
chemotermomechaniczną (ang. CTMP).
Ważną częścią Grupy są spółki dystrybucyjne i biura sprzedaży zajmujące się dystrybucją papieru i marketingiem. Obecnie
Grupa posiada w Europie 15 spółek dystrybucyjnych i biur sprzedaży, zapewniających jej dostęp do wszystkich rynków
europejskich, dzięki czemu uzyskała 20% europejskiego rynku objętościowego papieru książkowego.
Grupa Arctic Paper zatrudnia łącznie około 1 830 pracowników. Siedziba Zarządu tej międzynarodowej Grupy znajduje się w
Polsce. Największymi akcjonariuszami Arctic Paper S.A. są szwedzkie spółki Trebruk AB (poprzednio Arctic Paper AB) oraz
Nemus Holding AB, które po uwzględnieniu wyników ostatniego okresu wezwania dot. akcji Rottneros AB posiadają łącznie
68,3% akcji. Od października 2009 roku Grupa Arctic Paper jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie, natomiast od grudnia 2012 roku na NASDAQ OMX w Sztokholmie.

Więcej informacji na www.arcticpaper.com
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