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KOMUNIKAT PRASOWY 

Poznań, 14 listopada 2014 r. 

 

GRUPA ARCTIC PAPER NOTUJE KORZYSTNE WYNIKI ZA III KW.  

I NARASTAJĄCO ZA TRZY KWARTAŁY 2014 R.  

 

Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper za III kw. 2014 r. są kontynuacją 

rezultatów osiągniętych w pierwszym półroczu: zysk netto wyniósł 34,4 

mln PLN, wynik EBITDA sięgnął 82,6 mln PLN, a przychody ze sprzedaży: 

785,2 mln PLN.  

Od początku roku Grupa Arctic Paper wypracowała zysk netto w 

wysokości 56,8 mln PLN, wobec straty wynoszącej 113,2 mln PLN w 

analogicznym okresie 2013 r.* Wypracowany przez Grupę w okresie 

dziewięciu miesięcy 2014 r. zysk EBITDA na poziomie 183,8 mln PLN jest 

w ujęciu rok do roku wyższy o 124,5 mln PLN (tj. o 210%). W tym 

samym okresie przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 2.343,6 mln 

PLN, wobec 2.370,0 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Konsekwentnie wprowadzane przez Grupę usprawnienia w obrębie 

organizacji przynoszą kolejne rezultaty. Poza tym, na wyniki trzeciego 

kwartału wpływały także, podobnie jak we wcześniejszych okresach, 

sprzyjające czynniki zewnętrzne takie, jak ceny celulozy i kursy 

wymiany walut.  

Grupa Arctic Paper z wyłączeniem spółki Rottneros, w dalszym ciągu notuje 

wzrost rentowności, na co wskazuje zysk EBITDA za III kw. 2014 r. w wysokości 
51,6 mln PLN, wobec 19,9 mln PLN w analogicznym okresie 2013 r. Zysk netto 
za III kw. br. wyniósł 16,3 mln PLN (wobec straty w wysokości 8,5 mln PLN za III 

kw. 2013 r.). Przychody ze sprzedaży za III kw. 2014 r. osiągnęły wartość 591,7 
mln PLN, w porównaniu z kwotą 603,1 mln PLN odnotowaną w tym samym 

okresie 2013 r. Łączne przychody za dziewięć miesięcy 2014 r. wyniosły 1.772,8 
mln PLN. 

W trzecim kwartale zrobiliśmy krok do przodu na drodze do osiągnięcia 
bezpieczniejszych podstaw finansowych naszej działalności. Możemy być 

zadowoleni z osiągniętego w okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku poziomu 
rentowności, lecz sezonowe osłabienie obserwowane regularnie w czwartym 
kwartale w połączeniu z wciąż umacniającym się kursem dolara amerykańskiego 

nakazuje ostrożność w formułowaniu prognoz − powiedział Wolfgang Lübbert, 
Prezes Zarządu Arctic Paper. 
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Rynkowe ceny papieru w dalszym ciągu spadały w III kw. 2014 r., ale tempo 

spadku zmniejszyło się. Na koniec września 2014 r. średnie ceny papieru 
powlekanego były o 0,9% niższe, a niepowlekanego nie zmieniły się w 
porównaniu z poziomami notowanymi na koniec czerwca br. W porównaniu ze 

stanem na koniec września 2013 r. ceny obniżyły się o odpowiednio 4,3% i 2,8% 
(wszystkie dane na podstawie RISI).  

Grupa Arctic Paper wykazała w III kw. 2014 r. łączną sprzedaż papieru wyższą o 
3,9% niż w II kw. 2014 r., podczas gdy rynek jako całość odnotował w tym 

samym okresie spadek o 2,2%. W stosunku do III kw. 2013 r. Grupa Arctic 
Paper zwiększyła dostawy papieru o 2,5%, wobec spadku o 0,4% odnotowanego 

w tym czasie przez rynek (wszystkie dane rynkowe na podstawie EuroGraph).  

W III kw. 2014 r. wykorzystanie zdolności produkcyjnych Grupy Arctic Paper 

wzrosło do 94%.  

Narastająco ceny celulozy pozostały na stabilnym poziomie, chociaż w 

porównaniu z II kw. 2014 r. w III kw. cena celulozy krótkowłóknistej  (BHKP) 
spadła o 3,0%, co jest korzystne dla Arctic Paper S.A., a wzrosła o 0,5% cena 

celulozy długowłóknistej (NBSK), co z kolei sprzyja wynikom Rottneros. W 
połączeniu z korzystniejszymi kursami wymiany w 2014 r. wpłynęło to 
pozytywnie na wyniki Grupy Arctic Paper (na podstawie danych FOEX).  

Prezes Arctic Paper, Wolfgang Lübbert, dodał: Podejmowane decyzje nadal 

opieramy na dwóch strategicznych dla nas koncepcjach: stabilności i mobilności. 
Nasze najważniejsze zadania to stworzenie bezpiecznych podstaw działalności i 
szybkie reagowanie na sytuację na rynku. Proces ten zaledwie się rozpoczął i 

każdego dnia wszyscy pracownicy Arctic Paper przyczyniają się do 
konsekwentnego usprawniania naszej działalności. 

Proces restrukturyzacji przebiega zgodnie z planem, a głównymi celami 
osiągniętymi w III kw. były standaryzacja działalności w zakresie sprzedaży w 

Skandynawii oraz scentralizowanie logistyki. Nadrzędnym celem pozostaje 
redukcja kosztów i w minionym kwartale Grupa odnotowała postęp w tym 

zakresie.  

Prezes Arctic Paper, Wolfgang Lübbert, podsumował: Wprawdzie dostrzegamy 

pewne pozytywne i obiecujące wyniki, ale to nie koniec naszej pracy - tak 
naprawdę dopiero zaczęliśmy. Doskonale zdajemy sobie sprawę z podstawowych 
zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym oraz charakteryzującej je zmienności 

i wyzwań z tym związanych. Wymaga to naszej wytężonej uwagi, a także 
elastyczności działania i umiejętnego dostosowywania się do rozwoju sytuacji – 

szczególnie w trudnych warunkach czwartego, cyklicznie słabego kwartału. 
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Wybrane wyniki finansowe Grupy Arctic Paper (w tym wyniki Rottneros) 

za III kw. 2014 r. 

w tys. PLN 3Q 2014 3Q 2013 
Zmiana 

(%) 
1Q-3Q 
2014 

1Q-3Q 
2013 

Zmiana 
(%) 

Przychody 
ze sprzedaży 

785 219 784 000 +0,2% 2 343 594 2 370 007 -1,1% 

Zysk EBITDA 82 552 23 549 +250,6% 183 761 59 263 +210,1% 

Zysk 
operacyjny/ 

(strata 
operacyjna) 

53 708 (7 046) bd. 97 251 (101 881) bd. 

Zysk / 

(strata) 
netto 

34 382 (15 291) bd. 56 765 (113 223) bd. 

 

 

 

Wybrane wyniki finansowe Grupy Arctic Paper (z wyłączeniem 

Rottneros) za III kw. 2014 r. 

w tys. PLN 3Q 2014 3Q 2013 
Zmiana 

(%) 

1Q-3Q 

2014 

1Q-3Q  

2013* 

Zmiana 

(%) 

Przychody ze 

sprzedaży 
591 673 603 083 -1,9% 1 772 876 1 818 518 -2,5% 

Zysk EBITDA 51 620 19 900 +159,4% 114 935 51 987 +121,1% 

Zysk 

operacyjny/ 
(strata 

operacyjna) 

29 901 (867) bd. 50 698 (80 159) bd. 

Zysk / 

(strata) 
netto 

16 323 (8 523) bd. 21 692 (90 980) bd. 

 
* W dniu 30 czerwca 2013 r. Spółka dokonała odpisu w wysokości 66,6 mln PLN 

z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów Arctic Paper Grycksbo. 

Skutkiem odpisu było obniżenie EBIT o 66,6 mln PLN oraz wyniku netto o 54 mln 

PLN. Dokonanie odpisu stanowiło operację o charakterze księgowym, która nie 

miała wpływu na bieżącą działalność operacyjną Grupy. 
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Dalszych informacji mediom udzielają: 

 

Wolfgang Lübbert 
Prezes Zarządu Arctic Paper SA 

tel. +49 40 51 48 5310  
e-mail: Wolfgang.Luebbert@arcticpaper.com 
 

Malgorzata Majewska-Śliwa 
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Arctic Paper SA 

tel. +48 61 62 62005, 601 55 48 06  
e-mail: Malgorzata.Majewska@arcticpaper.com  
 

Magda Kołodziejczyk 
M+G 

tel. +48 22 416 01 02, +48 501 168 807 
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl  
 

Małgorzata Freulich 
M+G 

tel. +48 22 416 01 02, +48 514 044 194 
e-mail: malgorzata.freulich@mplusg.com.pl  

mailto:Wolfgang.Luebbert@arcticpaper.com
mailto:Malgorzata.Majewska@arcticpaper.com
mailto:magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl
mailto:malgorzata.freulich@mplusg.com.pl
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ARCTIC PAPER S.A. zalicza się do czołowych europejskich producentów wysokogatunkowego 
papieru graficznego. Spółka produkuje powlekany i niepowlekany papier bezdrzewny oraz 
niepowlekany papier drzewny dla wymagających klientów, wśród których są drukarnie, 

wydawnictwa książek i prasy, agencje reklamowe, dystrybutorzy papieru i firmy opakowaniowe. 
Portfolio produktowe obejmuje wiele znanych marek, m.in. Amber, AP-Tec, Arctic, G-Print, 
Munken, L-Print i Pamo.  
Spółka produkuje swoje wyroby w czterech papierniach: 

 Arctic Paper Munkedals (Szwecja) 
 Arctic Paper Grycksbo (Szwecja) 
 Arctic Paper Kostrzyn (Polska) 
 Arctic Paper Mochenwangen (Niemcy) 

Łączne zdolności produkcyjne Spółki to ok. 800 000 ton papieru rocznie. 

Moce produkcyjne zakładu w Kostrzynie sięgają 275 000 ton rocznie. Zakład produkuje 
niepowlekany papier bezdrzewny służący do druku broszur, formularzy, książek i kopert. 

Papiernia Arctic Paper Grycksbo może wyprodukować 260 000 ton papieru rocznie. Wytwarza 
papier powlekany stosowany do druku czasopism, materiałów na potrzeby marketingu 
bezpośredniego, książek, plakatów i map, a także papier opakowaniowy. 

Moce produkcyjne papierni Arctic Paper Munkedals to 160 000 ton rocznie. Zakład produkuje 
głównie wysokogatunkowe papiery niepowlekane z przeznaczeniem do produkcji książek a także 
szeroką gamę  ekskluzywnych papierów graficznych typu design. 

Roczne moce produkcyjne zakładu Arctic Paper Mochenwangen wynoszą 95 000 ton papieru i 55 
000 ton ścieru. Papiernia wytwarza głównie niepowlekany papier drzewny do druku książek oraz 
papiery specjalistyczne, np. papier podkładowy do podłóg i papier do tapet. 

Arctic Paper S.A. jest głównym właścicielem spółki Rottneros AB, posiadającej dwie celulozownie o 
łącznej zdolności produkcyjnej ok. 400 000 ton masy celulozowej rocznie. Celulozownia w Vallvik, o 

zdolności produkcyjnej 240 000 ton rocznie, wytwarza dwa rodzaje długowłóknistej celulozy 
siarczanowej. Celulozownia w Rottneros, o zdolności produkcyjnej 170 000 ton rocznie, produkuje 
przede wszystkim dwa rodzaje masy włóknistej mechanicznej: ścier i masę 
chemotermomechaniczną (CTMP). 

Ważnym elementem struktury Spółki, wyróżniającym Arctic Paper na tle konkurencji, jest sieć biur 
sprzedaży i centrów dystrybucji odpowiedzialnych za marketing i zarządzanie dostawami produktów 
Spółki. Arctic Paper S.A. posiada obecnie 15 biur sprzedaży rozmieszczonych w całej Europie i 
zapewniających dotarcie na wszystkie rynki europejskie. 

Spółka zatrudnia ok. 1500 pracowników (liczba ta nie obejmuje pracowników Rottneros AB), a jej 
główna siedziba znajduje się w Polsce.  

Od października 2009 r. akcje Arctic Paper S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie, a od grudnia 2012 r. również na rynku NASDAQ OMX  
w Sztokholmie.  

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.arcticpaper.com 

 

http://www.arcticpaper.com/

