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KOMUNIKAT PRASOWY 
Poznań, 13 listopada 2017 r. 

 
GRUPA ARCTIC PAPER PO III KWARTALE 2017:  

WYNIKI POD WPŁYWEM DALSZEGO WZROSTU CEN CELULOZY 

 

Grupa Arctic Paper uzyskała w III kwartale 2017 roku przychody ze 

sprzedaży w wysokości prawie 735,9 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 70,8 

mln zł, a zysk operacyjny 38,5 mln zł. Zysk netto Grupy z działalności 

kontynuowanej w III kwartale 2017 roku osiągnął poziom 25,6 mln zł. 

 

Osłabienie wyników Arctic Paper w III kwartale było przede wszystkim 

efektem dalszego wzrostu cen celulozy, który nie został jeszcze w pełni 

skompensowany przez podwyżki cen papieru. Na wynik wpływ miało 

także planowe wstrzymanie produkcji w zakładzie w zakładzie Arctic 

Paper Kostrzyn na 12 dni w lipcu tego roku, związane z prowadzonym 

procesem inwestycyjnym , którego celem jest zwiększenie efektywności 

tego zakładu. 

 

Spadek zysku wynikał głównie z utrzymujących się wysokich cen celulozy, 

których nie będziemy w stanie w pełni zrekompensować podwyżkami cen w 2017 

roku. Ponadto, planowe wstrzymanie produkcji w zakładzie Arctic Paper Kostrzyn, 

związane z procesem inwestycyjnym, wpłynęło na sprzedaż i zysk w tym okresie. 

Inwestycja w zwiększoną efektywność produkcji będzie miała pozytywny wpływ 

na przyszłe operacje i wzmocni naszą konkurencyjność w obsłudze  klientów – 

skomentował Per Skoglund, Prezes Zarządu Arctic Paper. 

 

Po trzech kwartałach 2017 roku Grupa Arctic Paper odnotowała przychody ze 

sprzedaży w wysokości ponad 2,2 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł 210,8 mln zł, a 

zysk operacyjny blisko 115,7 mln zł. Zysk netto z działalności kontynuowanej 

Grupy w trzech kwartałach 2017 roku wzrósł o 9,2%, do 75,5 mln zł. 

 

W tym okresie zainicjowaliśmy przegląd strategii, aby zdecydować , na których 

produktach i rynkach powinniśmy się skupić, by osiągnąć stabilną wyższą 

rentowność. Prace nad nową strategią rozpoczęły się w trzecim kwartale i 

planujemy przedstawić ją w pierwszej połowie 2018 r. – dodał Per Skoglund. 
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Wyniki w segmencie papieru (z wyłączeniem Rottneros) 

 

W III kwartale 2017 roku Grupa Arctic Paper w segmencie papieru uzyskała 

przychody ze sprzedaży w wysokości 542,3 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 38,9 

mln zł, a zysk operacyjny 18,7 mln zł. Zysk netto Grupy z działalności 

kontynuowanej w III kwartale 2017 roku osiągnął poziom 12,9 mln zł, a zysk 

netto ponad 11,1 mln zł. 

 

Średnie wykorzystanie mocy produkcyjnych osiągnęło poziom 98%, o 2,7% 

wyższy w ujęciu rok do roku. 

 

Przychody ze sprzedaży Grupy w segmencie papieru po trzech kwartałach br. 

wyniosły blisko 1,6 mld zł. EBITDA sięgnęła poziom 104,7 mln zł, a zysk z 

działalności operacyjnej 44,4 mln zł. Zysk netto Grupy z działalności 

kontynuowanej po trzech kwartałach 2017 roku wyniósł 38,9 mln zł.  

 

Wyniki w segmencie celulozy (Rottneros) 

 

Wyniki Grupy w segmencie celulozy w III kwartale 2017 r. były nadal solidne, a 

zysk i marże pozostawały na dobrym poziomie. Zmiany cen celulozy wytwarzanej 

przez Rottneros (NBSK) były korzystne dla firmy. Jednocześnie inwestycje 

realizowane w ramach programu Agenda 500 pozwalają na wyższe wolumeny 

produkcji. 

 

 

Wybrane wyniki finansowe Grupy Arctic Paper  

(w tym wyniki Rottneros) w III kwartale 2017 r. 

 

w tys. zł 3Q 2017 3Q 2016 
Zmiana 

(%) 

1–3Q 

2017 

1–3Q 

2016 

Zmiana 

(%) 

Przychody ze 

sprzedaży 
735 866 759 981 -3,2% 2 212 855 2 259 806 -2,1% 

Zysk EBITDA 70 780 76 856 -7,9% 210 838 211 219 -0,2% 

Zysk EBIT 38 515 48 035 -19,8% 115 662 123 116 -6,1% 

Zysk netto* 25 634 32 517 -21,2% 75 534 69 189 +9,2% 

Zysk netto 23 786 31 644 -24,8% 69 682 61 976 +12,4% 
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Wybrane wyniki finansowe Grupy Arctic Paper  

(z wyłączeniem wyników Rottneros) w III kwartale 2017 r. 
 

w tys. zł 3Q 2017 3Q 2016 
Zmiana 

(%) 

1–3Q 

2017 

1–3Q 

2016 

Zmiana 

(%) 

Przychody ze 

sprzedaży 
542 344 569 288 -4,7% 1 630 568 1 698 689 -4,0% 

Zysk EBITDA 38 879 49 092 -20,8% 104 683 109 273 -4,2% 

Zysk EBIT 18 682 29 375 -36,4% 44 360 49 505 -10,4% 

Zysk netto* 12 927 17 894 -27,8% 38 920 31 133 +25,0% 

Zysk netto 11 078 17 021 -34,9% 33 068 23 920 +38,2% 

 

 

*wyniki z działalności kontynuowanej - Zarząd w raporcie bieżącym nr 10/2015 z 28 lipca 
poinformował, iż - w wyniku aktywnych poszukiwań nabywcy dla fabryki papieru Arctic Paper w 
Mochenwangen - jej wyniki zostały wyłączone ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz, 
zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wykazane odrębnie, jako 

działalność niekontynuowana. 
 

 
 

Dalszych informacji mediom udziela: 
 

Magda Kołodziejczyk 

M+G 
tel. +48 22 416 01 02, +48 501 168 807 

e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl  
  

mailto:magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl
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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.  

Więcej informacji na www.arcticpaper.com 

http://www.arcticpaper.com/

