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KOMUNIKAT PRASOWY

RESTRUKTURYZACJA ARCTIC PAPER TRWA – ROZPOCZĘŁY SIĘ
NEGOCJACJE DOTYCZĄCE NOWEJ STRUKTURY ORGANIZACJI
W SKANDYNAWII
W efekcie analiz związanych z programem restrukturyzacji Grupa Arctic
Paper zamierza zmienić strukturę działań w Skandynawii w sferze
sprzedaży i logistyki.
Wstępne badania wskazują na możliwości znacznych oszczędności
kosztowych w skali roku, jak również na potencjał wzrostu efektywności
w nowej strukturze organizacji.
Działając w biznesie, który jest coraz bardziej wymagający, w szczególności na
rynku skandynawskim, gdzie rynek branży papierniczej szybko się kurczył
w ciągu ostatnich pięciu lat, Grupa Arctic Paper nieustannie pracuje nad
usprawnianiem swoich działań, w szczególności w Skandynawii. W efekcie Grupa
zidentyfikowała możliwości racjonalizacji kosztów i wzrostu efektywności, które
mogą wyniknąć z restrukturyzacji działalności w Skandynawii. W związku z tym
Grupa planuje stworzyć nową strukturę dla organizacji sprzedaży w tym regionie,
a także przenieść część działu logistyki – proces ten już się rozpoczął.
Zmiany są naturalną kontynuacją długoterminowej strategii Grupy Arctic Paper
dla Skandynawii – nadal służyć klientom w Szwecji, Danii i Norwegii
w najbardziej efektywny i indywidualny sposób. Podejmowane przez Grupę
działania są oparte na dwóch strategicznych filarach – stabilności i mobilności –
zgodnie z planem naprawczym zapoczątkowanym w ubiegłym roku. Działania
zaplanowane w Skandynawii skupiają się na stabilności, co oznacza koncentrację
na stabilności finansowej oraz poprawie pod względem kosztów i efektywności
działalności Grupy.
Celem Grupy Arctic Paper jest pozostanie stabilnym i solidnym dostawcą również
w przyszłości i aby temu sprostać, Grupa musi dostosować się do nowych
i zmieniających się warunków rynkowych. Jedna efektywna organizacja
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sprzedaży w Skandynawii, z działami sprzedaży w Danii, Norwegii oraz Szwecji,
oraz współpraca międzynarodowa na szeroką skalę w zakresie logistyki będą
służyć czterem papierniom w Grupie. W efekcie poprawią się możliwości
zwiększenia poziomu usług i efektywności Grupy.
W wyniku planu restrukturyzacji zamiarem Grupy jest utworzenie nowej jednostki
centralnej w Polsce dla operacji logistycznych. Magazyny i koordynacja pozostaną
niezmienione na poziomie lokalnym.
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ARCTIC PAPER S.A. jest europejskim producentem objętościowego papieru książkowego oraz
graficznego papieru wysokogatunkowego. 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, L-Printi AP-Tec.
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 około 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 Munkedals 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 95 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.
Grupa jest także większościowym udziałowcem Rottneros (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,
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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. Największym akcjonariuszem Arctic Paper S.A. jest
szwedzka spółka Trebruk AB (poprzednio Arctic Paper AB), która posiada łącznie 59,7% 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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