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ARCTIC PAPER 2012: ÖKADE INTÄKTER OCH ÖKAD ANDEL PÅ DEN MOGNA
EUROPEISKA MARKNADEN; ARCTIC PAPER EXPANDERAR
Arctic Paper S.A., en av Europas ledande tillverkare av bokpapper och grafiskt finpapper, genererade
under de fyra kvartalen 2012 intäkter om drygt PLN 2,6 miljarder, 2,9 procent högre än 2011. Exklusive
engångskostnaderna för noteringen på NASDAQ OMX i Stockholm och anbudet på aktierna i det
svenska bolaget Rottneros AB, var koncernens EBITDA 2012 cirka PLN 32,6 miljoner, eller 17,2 procent
högre än föregående år, medan nettovinsten var 132,6 procent högre än 2011 och uppgick till PLN 28,1
miljoner.

Trots en fortsatt låg efterfrågan på kvalitetspapper i Europa, ökade Arctic Paper försäljningsvolymen med
23 000 ton, en förändring med 3,1 procent jämfört med 2011, och koncernen ökade på så sätt
marknadsandelen på denna mogna marknad, trots den relativt svåra situationen inom branschen.
Produktionen var genomgående hög med ett kapacitetsutnyttjande under 2012 på 96 procent.

Den 22 november 2012 lade Arctic Paper S.A. ett anbud på aktierna i svenska Rottneros AB, ett
erbjudande som gällde till den 26 februari 2013, och bolaget kontrollerar idag 54,2 procent av Rottneros
aktier. Detta är ett strategiskt steg på vägen mot ett mer integrerat Arctic Paper, med en ledande position
på den europeiska marknaden för massa och bokpapper. Som största aktieägare har Arctic Paper för
avsikt att spela en aktiv roll i bolaget, framför allt genom att arbeta för att realisera synergier på operativ
och finansiell nivå. Den 20 december 2012 noterades Arctic Paper på NASDAQ OMX i Stockholm som det
första polska bolaget hittills i Sverige.
Under det fjärde kvartalet 2012 etablerade bolaget en ny långsiktig bankfinansiering och förlängde
återbetalningsperioden för lån med ytterligare fem år. Företaget förberedde också återbetalning av
obligationer emitterade 2010 och 2011, till ett belopp av PLN 200 miljoner. Obligationerna inlöstes i sin
helhet i slutet av februari 2013.
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FINANSIELLT RESULTAT - DETALJER
Utvalda finansiella resultat från Arctic Paper-koncernen genom fyra kvartal presenteras i tabellen
nedan:

PLN ’000

Försäljningsresultat

1–4Q 2012*

1–4Q 2012

1–4Q 2011

Förändring (%)

2 600 700

2 600 700

2 527 189

+2,9%

41 944

31 019

3 115

+1 246,5%

166 192

155 267

141 762

+17,2%

28 060

17 135

12 066

+132,6%

Rörelseresultat
EBITDA
Nettovinst

*resultatet inkluderar inte engångskostnaderna i förbindelse med bolagets notering på NASDAQ OMX i Stockholm eller
anbudet på aktierna i Rottneros AB, till ett sammanlagt värde av PLN 10,9 miljoner.

Utvalda kvartalsvisa finansiella resultat från Arctic Paper-koncernen presenteras i tabellen nedan:
PLN ’000

Försäljningsintäkter

4Q 2012*

4Q 2012

4Q 2011

615 106

615 106

383

(10 542)

8 829

EBITDA

32 574

21 649

Nettovinst (förlust)

11 892

967

Rörelseresultat

673 655

3Q 2012

672 820

4Q* 2012
/4Q 2011
förändring (%)

-8,7%

4Q* 2012
/3Q 2012
förändring (%)

-8,6%

10 501

-95,7%

51 713

41 845

37,0%

22,2%

28 086

(1 483)

-57,7%

n/a

-96,4%

*resultatet inkluderar inte engångskostnaderna i förbindelse med bolagets notering på NASDAQ OMX i Stockholm eller
anbudet på aktierna i Rottneros AB, till ett sammanlagt värde av PLN 10,9 miljoner.

Under fjärde kvartalet 2012 minskade försäljningsintäkterna jämfört med tredje kvartalet. Detta är
dock ett typiskt fenomen vid slutet av kalenderåret, då efterfrågan på grafiskt finpapper är begränsat
under årets tre sista veckor. Intäkterna uppgick till PLN 615 miljoner, mer än 8 procent lägre än under
tredje kvartalet 2012 och under fjärde kvartalet 2011. På årsbasis ökade försäljningsintäkterna med
2,9 procent till PLN 2,6 miljarder.

Under 2012 ökade Arctic Paper-koncernen försäljningsvolymen gentemot 2011 års nivå med mer än
23 000 ton, eller 3,1 procent, vilket mot bakgrund av minskade försäljningsvolymer totalt i Europa,
innebar att gruppen ökade sin marknadsandel.
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FÖRSÄLJNING UNDER 2012
Försäljningsintäkterna för Arctic Paper-koncernen under Q4 2012 uppgick till PLN 615 miljoner, en
minskning med 8,7 procent jämfört med fjärde kvartalet 2011. Intäkterna under helåret 2012
översteg PLN 2 600,7 miljoner, 2,9 procent högre än under 2011.
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Försäljningsintäkter per ton sålt papper uppgick till PLN 3 247 under Q4 2012, en minskning med 0,8
procent jämfört med Q3 2012 och med 7,7 procent jämfört med Q4 2011.
Försäljningsintäkter per ton sålt papper (PLN ’000)
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Under det fjärde kvartalet 2012 uppgick försäljningsvolymen hos Arctic Paper-koncernen till 189 000
ton, jämfört med 191 000 ton under fjärde kvartalet 2011, en minskning med 1,1 procent. Under
helåret 2012 uppgick försäljningsvolymen till 789 000 ton, jämfört med 765 000 ton under 2011, en
ökning med 3,1 procent.
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”Vi har slutfört ett mycket framgångsrikt år,” konstaterar Michał Jarczyński, CEO för Arctic Paper S.A.
”Det har varit ett år av strategiska beslut i syfte att bygga ett mer integrerat Arctic Paper, med en
ledande position på den europeiska marknaden för massa och bokpapper. Förvärvet av det svenska
bruket Rottneros AB, noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, var ett aktivt steg för att nå detta
strategiska mål. Vi kontrollerar idag 54,2 procent av aktierna i Rottneros och som största ägare avser
vi att spela en aktiv roll i ledningen av bolaget. Vi förbereder oss nu för att realisera de förväntade
synergierna från förvärvet, vilket kommer att ge hela gruppen ökad operationell styrka och
kostnadseffektivitet.”
Han tillägger: ”Det gångna året var positivt för oss även när det gäller det finansiella resultatet. Vi
ökade våra intäkter, vilket innebär att vi stadigt stärkt vår position på den mogna marknaden för
grafiskt finpapper. Exklusive engångskostnader för att notera Arctic Paper-aktien på NASDAQ OMX i
Stockholm och anbudet på aktierna i Rottneros AB har även vår lönsamhet ökat. Justerat
nettoresultat för 2012 var över PLN 28 miljoner och EBITDA över PLN 166 miljoner.”
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michał Jarczyński, CEO Arctic Paper S.A. +48 61 62 62 007
e-mail: michal.jarczynski@arcticpaper.com

ARCTIC PAPER S.A. är den näst största europeiska leverantören av bulkigt bokpapper räknat i produktionsvolym, och en av
de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper. Koncernen producerar bestruket och obestruket träfritt papper,
samt obestruket trähaltigt papper för tryckerier, bokförlag, tidningsutgivare, reklamproducenter och pappersdistributörer.
Koncernens produktportfölj inkluderar välkända varumärken som Amber, Arctic, G-Print, Munken, Pamo och L-Print.
I koncernen finns fyra europeiska pappersbruk: i Sverige Arctic Paper Munkedals och Arctic Paper Grycksbo; i Polen Arctic
Paper Kostrzyn och i Tyskland Arctic Paper Mochenwangen. Den totala produktionskapaciteten för de fyra bruken överstiger
800 000 ton papper per år.

Arctic Paper Kostrzyn har en produktionskapacitet på cirka 275 000 ton per år och producerar huvudsakligen
obestruket, träfritt papper för tryckning av böcker, broschyrer, blanketter och kuvert.

Arctic Paper Munkedals har en produktionskapacitet på cirka 160 000 ton per år och producerar huvudsakligen
högkvalitativt obestruket träfritt papper, huvudsakligen använt till böcker och reklambroschyrer.

Arctic Paper Mochenwangen har en produktionskapacitet på cirka 115 000 ton per år och producerar
huvudsakligen obestruket trähaltigt papper, huvudsakligen använt till böcker och flyers.

Arctic Paper Grycksbo har en produktionskapacitet på cirka 265 000 ton per år och producerar högkvalitativt
bestruket papper som används för tryckning av kartor, böcker, magasin, affischer och direktreklam.
Koncernen äger också två svenska massabruk med en total produktionskapacitet om 410 000 ton per år.

Massabruket i Vallvik har en produktionskapacitet på cirka 240 000 ton per år och producerar två typer av
långfibrig sulfatmassa samt blekt och oblekt sulfatmassa.

Massabruket i Rottneros har en produktionskapacitet på cirka 170 000 ton per år och producerar huvudsakligen
två sorters mekanisk massa: slipmassa och CTMP.
En viktig del av Arctic Paper-koncernen är de distributionsföretag och försäljningskontor som hanterar distributionen av
papper och marknadsför koncernens produkter. Koncernen har för närvarande 15 distributionsföretag och
försäljningskontor i Europa vilket ger tillgång till samtliga europeiska marknader och säkerställer 20 procent av den
europeiska marknaden för bulkigt bokpapper.
Arctic Paper-koncernen har cirka 1 600 medarbetare, exklusive Rottneros AB. Koncernens huvudkontor ligger i Polen. Största
aktieägare i Arctic Paper S.A. är de svenska bolagen Trebruk AB (tidigare Arctic Paper AB) och Nemus Holding AB vilka, efter
att resultatet för slutperioden för anbudet på Rottneros AB räknats in, har en gemensam ägarandel om 68,3 procent av
aktierna. Arctic Paper-koncernen har varit noterat vid Warzawabörsen sedan oktober 2009 och sedan december 2012 på
NASDAQ OMX i Stockholm.
Mer information på www.arcticpaper.com
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