KOMUNIKAT PRASOWY
Poznań, 21 marca 2014 r.

Arctic Paper, pomimo trudnych warunków w branży papierniczej, z
powodzeniem realizuje działania służące poprawie sytuacji firmy.
W 2014 r. Grupa dalej koncentruje się na wynikach finansowych oraz
działaniach skierowanych do rynku.
W 2013 r. Grupa Arctic Paper S.A. odnotowała wzrost przychodów o 18%, do
kwoty 3,1 mld zł (z 2,6 mld zł w 2012 r.). Wzrost ten był jednak związany przede
wszystkim z nabyciem akcji spółki Rottneros, której przychody od 2013 r.
ujmowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy. Grupa odnotowała stratę
na poziomie wyniku operacyjnego w wysokości 48,7 mln zł oraz stratę netto w
wysokości 77,9 mln zł (wyniki bez uwzględnienia odpisów). Zysk EBITDA wyniósł
72,9 mln zł.
W 2013 r. Arctic Paper dokonał odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów
niefinansowych dotyczących Arctic Paper Grycksbo w wysokości 102,98 mln zł.
Po uwzględnieniu odpisów strata na poziomie operacyjnym wyniosła 151,6 mln
zł, natomiast strata netto 152,2 mln zł. Dokonane odpisy mają charakter
księgowy i nie wpływają na przepływy pieniężne ani działalność operacyjną
Grupy.
W drugiej połowie 2013 r. Arctic Paper rozpoczął wdrażanie planu naprawczego,
którego celem jest intensyfikacja sprzedaży, redukcja kosztów oraz wzmocnienie
pozycji finansowej Grupy. Pierwsze efekty redukcji kosztów były widoczne już
pod koniec 2013 r. – w ramach działalności na rynku papieru w IV kw. 2013 r.
Arctic Paper wypracował zysk EBITDA na poziomie 27,5 mln zł (wobec 26,01 mln
zł w IV kw. 2012 r. oraz 19,9 mln zł w III kw. 2013 r.). W 2014 r. należy się
spodziewać dalszej poprawy wyników.
W porównaniu do poprzedniego roku, w 2013 r. popyt na wysokogatunkowy
papier graficzny w Europie zmniejszył się o 5,1%, czemu towarzyszył spadek cen
oraz niekorzystne różnice kursowe, przede wszystkim silna pozycja SEK wobec
EUR i USD. Na tym bardzo konkurencyjnym rynku Arctic Paper odnotował spadek
sprzedaży o 4,1%, co było spowodowane m.in. wyłączeniem z użytkowania
jednej z maszyn papierniczych.
Mamy za sobą rok pełen wyzwań. Sytuacja na rynku, na którym działa Arctic
Paper, wciąż jest trudna. Powodem do dumy jest dla nas fakt, że Arctic Paper
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sukcesywnie umacnia swój udział w dojrzałym i malejącym rynku – powiedział
Wolfgang Lübbert, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.
W czwartym kwartale 2013 r. nastąpiła nieznaczna poprawa tendencji
rynkowych: ceny celulozy i kursy walut kształtowały się na nieco korzystniejszym
dla spółki poziomie. Sytuacja rynkowa na początku 2014 r. była zbliżona do tej z
czwartego kwartału 2013 r., co pozwala spółce patrzeć optymistycznie na cały
rok, choć sytuacja na rynku papieru bez wątpienia pozostanie trudna.
Czeka nas dużo intensywnej pracy. Naszymi priorytetami pozostają stabilność
finansowa i elastyczność w działalności operacyjnej. Wierzę, że są to czynniki o
kluczowym znaczeniu dla sukcesu na wymagającym, europejskim rynku papieru.
Podejmujemy szereg inicjatyw zmierzających do poprawy efektywności Grupy i
rozwoju asortymentu produktów. Rozważamy także różne scenariusze służące
wzmocnieniu naszej sytuacji finansowej – skomentował Wolfgang Lübbert.

WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY
Poniższa tabela przedstawia wybrane wyniki finansowe Grupy Arctic Paper w
2013 r. bez uwzględnienia odpisów:
W tys. PLN

Przychody ze
sprzedaży
Zysk operacyjny/
(strata)
EBITDA
Zysk netto /
(strata)

2013*

2012**

Zmiana (%)

3 104 901

2 631 717

+17,98%

(48 664)

35 462

bd.

72 862

159 710

-54,37%

(77 894)

32 056

bd.

Wyniki nie uwzględniają:
* odpisów z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych dotyczących Arctic Paper Grycksbo w
wysokości 102,98 mln zł
** wartości badwill o charakterze jednorazowym wynikającej z transakcji Rottneros w kwocie
192,45 mln zł, oraz odpisu z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych dotyczących Arctic
Paper Grycksbo i Arctic Paper Mochenwangen w kwocie 247,8 mln zł w 2012 r.
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Poniższa tabela przedstawia wybrane wyniki finansowe Grupy Arctic Paper w
2013 r. z uwzględnieniem powyższych odpisów:
W tys. PLN

Przychody ze
sprzedaży
Zysk operacyjny/
(strata)
EBITDA
Zysk netto /
(strata)

2013

2012

Zmiana (%)

3 104 901

2 631 717

+17,98%

(151 641)

(19 998)

bd.

72 862

352 162

-79,31%

(152 153)

23 699

bd.

W drugiej połowie 2013 r. Arctic Paper rozpoczął wdrażanie planu naprawczego,
którego celem jest intensyfikacja sprzedaży, redukcja kosztów oraz wzmocnienie
sytuacji finansowej Grupy. Pierwsze efekty redukcji kosztów były już widoczne
pod koniec 2013 r. – w ramach działalności na rynku papieru w IV kw. 2013 r.
Arctic Paper wypracował zysk netto (bez uwzględnienia odpisów i wartości
badwill) na poziomie 17,1 mln zł (wobec zysku w kwocie 15,9 mln zł w IV kw.
2012 r. oraz straty netto na poziomie 24,3 mln zł za pierwsze trzy kwartały 2013
r.). W 2014 r. należy się spodziewać dalszej poprawy wyników.

Poniższa tabela przedstawia wybrane wyniki finansowe Grupy Arctic Paper z
działalności na rynku papieru w 2013 r.:
w mln PLN

Zysk operacyjny/

Q4 2012*

Q1 2013

Q2 2013

3Q 2013

Q4 2013**

-6,1

5,2

(17,9)

(0,9)

6,0

EBITDA

26,1

27,5

4,6

19,9

27,5

Zysk netto /

15,9

(2,6)

(13,2)

(8,5)

17,1

(strata)

(strata)

Wyniki nie uwzględniają:
* jednorazowego odpisu z tytułu ujemnej wartości firmy (badwill), wynikającego z transakcji
Rottneros, w kwocie 192,45 mln zł, oraz odpisu z tytułu utraty wartości w kwocie 247,8 mln zł w
2012 r.
** wartości badwill o charakterze jednorazowym wynikającej z transakcji Rottneros w kwocie
192,45 mln zł, oraz odpisu z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych dotyczących Arctic
Paper Grycksbo i Arctic Paper Mochenwangen w kwocie 247,8 mln zł w 2012 r.
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W porównaniu z poprzednim rokiem, w 2013 r. Grupa Arctic Paper odnotowała
wzrost przychodów o 18%, do kwoty 3,1 mld zł, w rezultacie konsolidacji od
2013 r. wyników grupy Rottneros. Przychody Arctic Paper ze sprzedaży papieru w
2013 r. wyniosły 2,4 mld zł i były o 7,9% niższe niż rok wcześniej. Wśród
czynników odpowiedzialnych za spadek przychodów należy wymienić niższy tonaż
sprzedanego papieru (m.in. w związku z wyłączeniem z użytkowana maszyny
papierniczej w papierni Arctic Paper Mochenwangen, co spowodowało
zmniejszenie zdolności produkcyjnej o 20 tys. ton rocznie), niekorzystne różnice
kursowe oraz nieznaczny spadek cen.
Należy zaznaczyć, że wykorzystanie mocy produkcyjnych Arctic Paper pozostało
na wysokim poziomie 93%, co dowodzi, że Spółka posiada możliwość szerokiej
dystrybucji swoich produktów nawet na kurczących się rynkach.

NOWE INICJATYWY
W ramach realizowanego planu naprawczego Arctic Paper zmierza do
intensyfikacji sprzedaży poprzez rozszerzenie asortymentu produktów. W
październiku 2013 r. oferta produktowa Spółki została poszerzona o AP-Tec,
papier przeznaczony dla branży opakowaniowej. W tym roku Arctic Paper
wprowadzi na rynek kolejne nowe produkty, pochodzące ze wszystkich papierni
Grupy. Warto jednak zaznaczyć, że w branży papierniczej pełne uruchomienie
produkcji, a tym samym sukces sprzedażowy nowego produktu, jest procesem
czasochłonnym.
Pragnę również podkreślić, że w czwartym kwartalne 2013 r. zaobserwowaliśmy
poprawę niektórych tendencji rynkowych. Spodziewamy się również korzystnych
zmian rynkowych dla produktów Rottneros, dlatego jesteśmy przekonani, że
inwestycja w Rottneros będzie rozwijać się w dobrym kierunku. Ten rok zaczął
się dość dobrze dla Arctic Paper, co pozwala nam patrzeć optymistycznie w
przyszłość – dodał Prezes Lübbert.

Dalszych informacji mediom udzielają:
Wolfgang Lubbert
Prezes Zarządu Arctic Paper SA
tel. (+49) 40 51 48 5310
Malgorzata Majewska-Śliwa
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Arctic Paper SA
tel. (+48) 61 62 62005, 601 55 48 06
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Iwona Mojsiuszko
M+G
tel. +4822 416 01 02, +48 501 183 386
e-mail: iwona.mojsiuszko@mplusg.com.pl
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.
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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