PRESS RELEASE

Poznan, 21 Mars 2014

Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper
små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på
ekonomi och marknadsaktiviteter.
För 2013 ökade Arctic Paper SA - koncernen intäkterna med 18 % (PLN 3,1
miljarder jämfört med PLN 2,6 miljarder under 2012 ), framförallt beroende på
förvärvet av aktiemajoriteten i Rottneros, varifrån intäkter konsolideras sedan
2013. Koncernen redovisade en förlust på PLN 48.7 m på rörelsenivå och en
nettoförlust på PLN 77.9 m (resultat exklusive nedskrivningar). EBITDA resultatet blev PLN 72.9 m.
Arctic Paper har 2013 gjort nedskrivningar på värdet av icke-finansiella tillgångar
för Arctic Paper Grycksbo om PLN 102.98 m. Det påverkade både operativt- och
nettoresultat, vilka inklusive nedskrivningar uppgår till PLN 151.6m respektive
PLN 152.2m. Nedskrivningarna är en bokföringsåtgärd och påverkar inte
kassaflöde eller driftverksamhet i gruppen.
Under andra halvåret 2013, började Arctic Paper genomföra en
omstruktureringsplan, med aktiviteter på både intäkts- och kostnadssidan samt
finansiella åtgärder. De första effekterna blev synliga i slutet av 2013 - EBITDAresultat i fjärde kvartalet var PLN 27,5 m jämfört med PLN 26.01m för samma
period 2012 och PLN 19,9 m för tredje kvartalet 2013. En fortsatt förbättring är
förväntad under 2014.
Efterfrågan på högkvalitativt grafiskt papper i Europa var fortsatt svag 2013, och
minskade med 5,1 %, med fallande priser och ogynnsamma valutakurser,
framförallt kronan gentemot euro och dollar. Arctic Papers försäljning stod sig
bättre och minskade med 4,1 % på denna mycket konkurrensutsatt marknad
trots stängning av en pappersmaskin.
Wolfgang Lübbert, VD för Arctic Paper SA: "Bakom oss ligger nu ett år som var
fyllt av utmaningar. Situationen på marknad har varit och kommer att förbli svår.
Vi är stolta att vi successivt kunnat stärka vår andel av denna mogna och
vikande marknad."
Under det fjärde kvartalet 2013 förbättrades marknadsläget något, med lägre
massapriser och en växelkurs som var mer gynnsam nivå för företaget. Denna
situation har fortsatt i början av 2014, vilket gör det möjligt för Arctic Paper att
se svagt positivt på året som helhet, trots vetskapen om en fortsatt utmanade
marknad.
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Wolfgang Lübbert: "Vi har fortsatt ett mycket hårt och fokuserat arbete framför
oss, där våra mål och prioriteringar är finansiell stabilitet och operativ rörlighet.
Jag tror att de är nycklarna till framgång på den krävande europeiska
pappersmarknaden. Vi genomför ett antal initiativ för att förbättra effektiviteten
och att utöka produktsortimentet samtidigt som vi tittar på alternativ för att
stärka vår finansiella situation."

Specificerade finansiella siffror
Nedan redovisas de finansiella resultaten av Arctic Paper -koncernen under 2013,
exklusive gjorda nedskrivningar:
PLN ’000

Försäljningsintäkter
Operativt resultat
(förlust)

2013*

Förändring (%)

3,104,901

2,631,717

+17.98%

(48,664)

35,462

n/a

72,862

159,710

-54.37%

(77,894)

32,056

n/a

EBITDA
Netto resultat (förlust)

2012**

Resultatet och siffrorna återspeglar inte:
*Nedskrivningar av värdet på icke - finansiella tillgångar med avseende på Arctic Paper Grycksbo.
Totalt belopp PLN 102.98 m.
** Badwill av engångskaraktär som uppstått vid Rottneros transaktionen. Totalt belopp PLN
192.45 m och nedskrivningar av värdet på icke-finansiella tillgångar med avseende på Arctic Paper
Grycksbo och Arctic Paper Mochenwangen. Totalt belopp PLN 247.8 m.

Nedan redovisas de finansiella resultaten av Arctic Paper -koncernen under 2013
inklusive nedskrivningar:
PLN ’000

Försäljningsintäkter
Operativt resultat
(förlust)
EBITDA
Netto resultat (förlust)

2013

2012

Change (%)

3,104,901

2,631,717

+17.98%

(151,641)

(19,998)

n/a

72,862

352,162

-79.31%

(152,153)

23,699

n/a
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Under andra halvåret 2013 påbörjade Arctic Paper att genomföra sin
omstruktureringsplan, inkluderande marknadsinsatser och kostnadsminskningar
samt aktiviteter för att förbättra den finansiella situationen. Effekterna av
insatserna blev synliga redan i slutet av 2013. I kombination med en svagt
förbättrad pappersmarknad, innebar det ett nettoresultat (exklusive nedskrivning
och badwill) för Arctic Paper i fjärde kvartalet om PLN 17.1 m vilket kan jämföras
med PLN 15,9 m för fjärde kvartalet 2012 och en sammantagen förlust de tre
första kvartalen 2013 om PLN 24,3 m. Fortsatta förbättringar förväntas under
2014.
Utvalda finansiella siffror för Arctic Paper -koncernens verksamhet under 2013
framgår nedan:
PLN (miljoner)

4Q 2012

Operativt resultat
(förlust)
EBITDA
Netto resultat
(förlust)

1Q 2013

2Q 2013

3Q 2013

4Q 2013

-6.1*

5.2

(17.9)

(0.9)

6.0**

26.1

27.5

4.6

19.9

27.5

(2.6)

(13.2)

(8.5)

17.1**

15.9*

I siffrorna ovan ingår inte:

* Badwill av engångskaraktär som uppstått vid Rottneros transaktionen. Totalt belopp PLN 192.45 m
och nedskrivningar av värdet på icke-finansiella tillgångar med avseende på Arctic Paper Grycksbo
och Arctic Paper Mochenwangen. Totalt belopp PLN 247.8 m.
** Nedskrivningar av värdet på icke - finansiella tillgångar med avseende på Arctic Paper Grycksbo.
Totalt belopp PLN 102.98 m.

År 2013 omsatte Arctic Paper - koncernen 3.1 miljarder PLN, en ökning med 18
% jämfört med föregående år, främst på grund av att Rottneros-koncernen
konsolideras sedan 2013. Intäkter av försäljningen av grafiskt papper från Arctic
Paper var 2013 PLN 2,4 miljarder, en minskning med 7,9 % från 2012.
Minskningen beror bland annat på stängning av en pappersmaskin vid Arctic
Paper Mochenwangen (innebärande 20 000 färre ton per år), ofördelaktiga
valutakurser och något lägre prisbild. Det bör noteras att kapacitetsutnyttjandet
är kvar på den höga nivån på 93 %, vilket bland annat visar Arctic Papers
förmåga att nå kunderna med kvalitativa produkter också på krympande
marknader.
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NYA INITIATIV
Som en del av sin omstruktureringsplan utökar Arctic Paper sitt
produktsortiment. I oktober 2013 lanserades AP-Tec, ett papper som skapats
specifikt för förpackningsindustrin. I år kommer Arctic Paper att lansera nya
produkter från samtliga av koncernens pappersbruk på marknaden. Det bör
noteras att inom pappersindustrin är stegen från lanseringen till full produktion,
och framgång för en ny produkt, en tidskrävande process.
Wolfgang Lübbert: " Jag vill också understryka att vi i det fjärde kvartalet 2013
observerade förbättringar av en del marknadsvariabler. Vi räknar med en positiv
förändring på marknaden för våra Rottneros produkter och är därför övertygade
om att effekterna av investeringen i Rottneros kommer att utvecklas i en bra
riktning. Det här året har börjat ganska bra för Arctic Paper vilket gör det möjligt
för oss att ha en positiv inställning för helåret 2014. "

För ytterligare information kontakta:
Wolfgang Lübbert CEO, +49 4051485310
Wolfgang.lubbert@arcticpaper.com
Per Skoglund COO, +46 31 631703
Per.skoglund@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 LPrint, samt AP-Tec.
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.
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Arctic Paper Mochenwangen har en produktionskapacitet på cirka 95.000 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 Paperkoncernen har cirka 1600 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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