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MICHAŁ SAWKA POWOŁANY NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU
ORAZ DYREKTORA SPRZEDAŻY ARCTIC PAPER S.A.
Michał Sawka, pełniący do tej pory funkcję Prezesa Zarządu Arctic Paper Polska
Sp. z o.o., został z dniem 12 lutego 2014 roku powołany na stanowisko Członka
Zarządu oraz Dyrektora Sprzedaży Arctic Paper S.A., przejmując tym samym
obowiązki Wolfganga Lübberta, który od 27 listopada 2013 roku pełni funkcję
Prezesa Zarządu Arctic Paper S.A.
Michał Sawka, związany z Arctic Paper od 1996 roku, posiada dogłębną wiedzę i
doświadczenie w przemyśle papierniczym, a także znajomość sprzedaży i
marketingu na rynkach eksportowych, dzięki czemu dodatkowo wzmocni kadrę
zarządzającą Arctic Paper SA. Michał Sawka jest absolwentem Moskiewskiego
Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO). Przed
rozpoczęciem pracy w przemyśle papierniczym, w latach 1990-1996 zajmował
stanowiska związane ze sprzedażą i marketingiem w przemyśle włókienniczym.
Bardzo się cieszymy, że Michał dołączył do Zarządu Arctic Paper. Wcześniej
sprawował funkcję Prezesa Zarządu Arctic Paper Polska, spółki odpowiedzialnej
za sprzedaż Grupy w Polsce, dlatego ma bardzo szerokie doświadczenie w
zakresie sprzedaży. Jestem przekonany, że sprosta on wyzwaniom związanym z
nowym stanowiskiem i będzie wspólnie z nami pracował nad budową dalszych
sukcesów Arctic Paper – powiedział Wolfgang Lübbert, Prezes Zarządu Arctic
Paper S.A.
Jestem przekonany, że Arctic Paper ma przed sobą bardzo dobre perspektywy
rozwoju, dlatego cieszę się z objęcia nowej funkcji. Dzięki efektom pracy mojej i
mojego zespołu zarówno na rynku polskim, jak i poza krajem, jestem
przekonany,
że
wzmocnię
kadrę
zarządzającą
Arctic
Paper
swoim
doświadczeniem i wiedzą rynkową – powiedział Michał Sawka, Członek Zarządu
oraz Dyrektor Sprzedaży Arctic Paper S.A.
Dotychczasowe obowiązki Michała Sawki w Arctic Paper Polska przejmie Andrzej
Kuczborski, sprawujący do tej pory funkcję Kierownika Sprzedaży Arctic Paper
Polska.
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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 ponad 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 115 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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