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NOWI CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ARCTIC PAPER S.A.
Per Lundeen oraz Maciej Georg zostali powołani na stanowiska członków
Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. Zastąpią oni Olle Grundberg’a i Rune
Ingvarsson’a po ich rezygnacji.
W sierpniu 2016 roku Olle Grundberg oraz Rune Ingvarsson złożyli
rezygnację z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej z powodów
osobistych. Obaj byli członkami Rady od 2008 roku, Olle Grundberg
pełnił w tym okresie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Per Lundeen oraz Maciej Georg zostali powołani do Rady Nadzorczej Arctic Paper
S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się
14 września. Kolejnym krokiem po powołaniu członków Rady Nadzorczej, będzie
wyłonienie przez nią Przewodniczącego Rady.
Per Lundeen jest absolwentem wydziału Inżynierii Chemicznej oraz Technologii
Papieru na Uniwersytecie w Goteborgu (Chalmers University of Technology). Per
Lundeen ma blisko 40-letnie doświadczenie w przemyśle chemicznym, produkcji
papieru i opakowań. Przez 12 lat pełnił funkcję Prezesa i Dyrektora
Zarządzającego A&R Packaging Group. Per Lundeen jest związany z grupą Arctic
Paper od 2013 roku, pełnił wtedy funkcję członka Rady Nadzorczej Rottneros AB.
Od 2014 roku do końca sierpnia tego roku, Per Lundeen pełnił funkcję Prezesa
oraz Dyrektora Zarządzającego Rottneros AB.
Maciej Georg jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Przed objęciem obecnego stanowiska, jako szefa zespołu
transakcji finansowania w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii Bird &
Bird, Maciej Georg pracował w kancelariach prawniczych takich jak: Sołtysiński,
Kawecki & Szlęzak, Linklaters, Hogan & Hartson i KL Gates, gdzie zajmował się w
prawem bankowym, cywilnym i handlowym.
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ARCTIC PAPER S.A. jest jednym z wiodących europejskich producentów
wysokogatunkowego papieru graficznego. Spółka produkuje powlekany i niepowlekany
papier bezdrzewny dla wymagających klientów, wśród których są drukarnie,
wydawnictwa książkowe i prasowe, agencje reklamowe, dystrybutorzy papieru i firmy
opakowaniowe. Jej oferta produktowa obejmuje wiele znanych marek, takich jak Amber,
Arctic, G-Print czy Munken.
Spółka produkuje swoje wyroby w trzech papierniach:
• Arctic Paper Munkedals (Szwecja)
• Arctic Paper Grycksbo (Szwecja)
• Arctic Paper Kostrzyn (Polska)

Łączne zdolności produkcyjne wynoszą Spółki ponad 700.000 ton papieru rocznie.
Moce produkcyjne zakładu Arctic Paper Kostrzyn sięgają 285.000 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.
Moce produkcyjne papierni Arctic Paper Munkedals to 160.000 ton rocznie. Zakład
wytwarza głównie wysokogatunkowe bezdrzewne papiery niepowlekane przeznaczone do
produkcji książek oraz do celów projektowych i reklamowych.
Arctic Paper S.A. jest głównym, posiadającym 51% akcji, właścicielem firmy Rottneros
AB, której dwie celulozownie mają łączne zdolności produkcyjne na poziomie 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 160.000 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 odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek i zarządzanie dostawami
produktów Spółki. Arctic Paper S.A. posiada obecnie 14 takich biur rozmieszczonych w
całej Europie i zapewniających dotarcie na wszystkie rynki europejskie.
Spółka zatrudnia ok. 1.250 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 w
Sztokholmie.
Więcej informacji na: www.arcticpaper.com

