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Arctic Paper S.A. presenterar strategiska initiativ och finansiellt mål
Styrelsen för Arctic Paper har den 22 februari antagit ett långsiktigt
finansiellt mål för 10 procent EBIT. Styrelsen har också antagit en ny
strategi för pappersverksamheten – A Future in Paper - Strategic
Agenda 2022 - som visar vägen till ett växande och lönsamt företag.
"Vår mission är att erbjuda en mängd högkvalitativa, pålitliga och miljövänliga
pappersprodukter och tjänster som gör kreativa idéer till särpräglade
upplevelser och tillgodoser den senaste trycktekniken. Den nya strategin bygger
på ambitionen att uppnå en långsiktigt högre lönsamhet, med ett uppsatt mål
på 10 procent EBIT senast 2022”, säger Per Skoglund, VD för Arctic Paper.
Den nya strategin består av sex strategiska initiativ:
1. Skapa tillväxt genom att fokusera på utvalda lönsamma segment och
marknader, bland annat specialprodukter och premiumprodukter, Östeuropa
och nya marknader.
2. Utveckla nya, innovativa produkter och kvaliteter utvecklade i nära
samarbete med kunder.
3. Bygga starkare varumärken för premiummarknaden och andra segment, och
därmed skapa högre intäkter per ton papper.
4. Optimera alla processer med avsikt att minska kostnader.
5. Uppmuntra en prestationskultur bland alla anställda byggd på tydliga mål
och kontinuerlig mätning.
6. Driva ett hållbart företag baserat på produktion av återvinningsbara
produkter och användning av förnyelsebara material.
Implementeringen av strategin har redan börjat, vilket innebär att olika enheter
och funktioner arbetar med handlingsplaner baserade på de sex strategiska
initiativen.
"Vi tror på att papper är ett material för framtiden och ser stora möjligheter att
öka vår lönsamhet. Detta genom att fokusera på utvalda segment och nya
geografiska marknader, arbeta med kunddriven innovation och fortsätta bygga
starka varumärken, grundat i en stark företagskultur, effektiva processer och
en hållbar strategi för allt vi gör ", sammanfattar Per Skoglund.
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ARCTIC PAPER S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt
finpapper i Europa. Bolaget producerar bestruket och obestruket träfritt papper
för kvalitetsmedvetna kunder som tryckerier, bokförlag, tidningsutgivare,
reklambyråer, pappersdistributörer och förpackningsföretag. Produktportföljen
inkluderar välkända varumärken som Amber, Arctic, G-Print och Munken.
I bolaget finns tre pappersbruk:




Arctic Paper Munkedals, Sverige
Arctic Paper Grycksbo, Sverige
Arctic Paper Kostrzyn, Polen

Produktionskapaciteten för de tre bruken är cirka 700 000 ton papper per år.
Arctic Paper Kostrzyn har en produktionskapacitet på 285 000 ton per år och
producerar obestruket, träfritt papper för tryckning av broschyrer, blanketter,
böcker och kuvert.
Arctic Paper Grycksbo har en produktionskapacitet på 260 000 ton per år och
producerar bestruket papper som används för tryckning av tidskrifter,
direktreklam, böcker, affischer samt kartor.
Arctic Paper Munkedals har en produktionskapacitet på 160 000 ton per år och
producerar huvudsakligen obestruket träfritt papper för bok-, design- och
reklamändamål.
Arctic Paper S.A. är huvudägare med andelar motsvarande 51 % i Rottneros AB
(två massabruk), med en total produktionskapacitet om cirka 400 000 ton per
år.
Massabruket i Vallvik som har en produktionskapacitet på 240 000 ton per år,
producerar två typer av långfibrig sulfatmassa.
Massabruket i Rottneros som har en produktionskapacitet på 160 000 ton per
år, producerar huvudsakligen två sorters mekanisk massa: slipmassa och CTMP.
En viktig del av Arctic Paper är de försäljningskontor och distributionsenheter
som marknadsför och hanterar leveranser av bolagets produkter. Arctic Paper
S.A. har för närvarande 14 försäljningskontor i Europa vilket ger tillgång till
samtliga europeiska marknader.
Bolaget har cirka 1250 medarbetare, exklusive Rottneros AB. Huvudkontoret
ligger i Polen.
Största aktieägare i Arctic Paper S.A. är det svenska bolaget Nemus Holding AB.
Arctic Paper S.A. är noterat på börsen i Warszawa sedan oktober 2009 och
sedan december 2012 på NASDAQ i Stockholm.
Mer information på www.arcticpaper.com

