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PROCES REFINANSOWANIA ARCTIC PAPER S.A. ZAKOŃCZONY 

 

Grupa Arctic Paper pomyślnie zakończyła proces zmiany struktury 
finansowania działalności w segmencie papieru.  

 
Spółka podpisała umowę kredytów terminowych i odnawialnych na 

kwotę 31,3 mln PLN i 52,4 mln EUR z konsorcjum banków w składzie: 
Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Zachodni WBK (Grupa Santander) oraz 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.  

 
Jednocześnie Spółka podpisała z Haitong Bank S.A. umowy związane z 

planowanym programem emisji obligacji do kwoty 150 mln zł.  

 
Nowa struktura finansowania, łącząca kredyt bankowy oraz emisję obligacji, ma 

na celu zwiększyć stabilność finansową Grupy, jednocześnie zapewniając wyższy 
stopień elastyczności źródeł finansowania. 
 
Scentralizowanie finansowania umożliwi bardziej efektywne zarządzanie 
płynnością finansową i elastyczne dostosowanie poziomu finansowania 

poszczególnych spółek. Zwiększy to konkurencyjność Grupy, a także pozwoli na 
poprawę efektywności energetycznej i gospodarowania zasobami. Dodatkowo, 

spółka Arctic Paper będzie mogła kontynuować inwestycje w nowe produkty we 
wszystkich swoich zakładach w szerszym niż dotychczas zakresie. W ramach 
planu refinansowania, zakład Grupy w Kostrzynie zostanie zmodernizowany w 

ramach programu EBOiR Green Economy Transition (GET), mającego na celu 
zwiększenie efektywności energetycznej oraz minimalizację ilości wytwarzanych 

odpadów. Spółka rozważa także zwiększenie w przyszłości mocy produkcyjnych 
w papierni Arctic Paper Kostrzyn.  
 

Po wnikliwej analizie stworzyliśmy solidne podstawy finansowania. Poprawi to 
naszą pozycję konkurencyjną i pozwoli na szybkie reagowanie na zmiany 

rynkowe. Refinansowanie, w połączeniu z efektami osiąganymi w ramach 
Programu Poprawy Rentowności 2015/2016, pomoże nam w jeszcze większym 
stopniu wykorzystać nasze przewagi konkurencyjne – skomentowała Małgorzata 

Majewska, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowa Arctic Paper S.A.  
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ARCTIC PAPER S.A. jest jednym z wiodących europejskich producentów 

wysokogatunkowego papieru graficznego. Spółka produkuje powlekany i niepowlekany 

papier bezdrzewny dla wymagających klientów, wśród których są drukarnie, 

wydawnictwa książkowe i prasowe, agencje reklamowe, dystrybutorzy papieru i firmy 

opakowaniowe. Jej oferta produktowa obejmuje wiele znanych marek, takich jak Amber, 

Arctic, G-Print  czy Munken. 

Spółka produkuje swoje wyroby w trzech papierniach: 

• Arctic Paper Munkedals (Szwecja) 

• Arctic Paper Grycksbo (Szwecja) 

• Arctic Paper Kostrzyn (Polska) 

 

Łączne zdolności produkcyjne wynoszą Spółki ponad 700.000 ton papieru rocznie. 

Moce produkcyjne zakładu Arctic Paper Kostrzyn sięgają 285.000 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. 

Moce produkcyjne papierni Arctic Paper Munkedals to 160.000 ton rocznie. Zakład 

wytwarza głównie wysokogatunkowe bezdrzewne papiery niepowlekane przeznaczone do 

produkcji książek oraz do celów projektowych i reklamowych. 

Arctic Paper S.A.  jest głównym, posiadającym 51% akcji, właścicielem firmy Rottneros 

AB, której dwie celulozownie mają łączne zdolności produkcyjne na poziomie 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 160.000 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 odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek i zarządzanie dostawami 

produktów Spółki. Arctic Paper S.A. posiada obecnie 14 takich biur rozmieszczonych w 

całej Europie i zapewniających dotarcie na wszystkie rynki europejskie. 

Spółka zatrudnia ok. 1.250 pracowników (liczba ta nie obejmuje pracowników Rottneros 

AB), a jej główna siedziba znajduje się w Polsce.  

Największym udziałowcem Arctic Paper S.A. jest szwedzka firma Nemus Holding AB. 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 w 

Sztokholmie.  
 

www.arcticpaper.com 
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