
 

KOMUNIKAT PRASOWY 
Poznań / Göteborg, 18 marca 2019 r. 

Arctic Paper S.A. Q4 2018 / 2018: 

Wzrost sprzedaży pomimo wyzwań na rynku papieru graficznego 
 

 Przychody ze sprzedaży w IV kwartale wyniosły 780,7 mln PLN (181,6 mln EUR1). 

 W całym 2018 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 3158,2 mln PLN (741,1 mln EUR1). 

 EBITDA w IV kwartale wyniosła 3 mln PLN (0,7 mln EUR1). EBITDA za rok 2018 wyniosła 

223,5 mln PLN (52,4 mln EUR1). 

 Na poziomie EBIT w IV kwartale odnotowano stratę w wysokości 21,4 mln PLN (5,0 mln 

EUR1). W całym 2018 roku EBIT osiągnął poziom 130,7 mln PLN (30,7 mln EUR1). 

 Zarząd zarekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 rok. 

 Podjęcie decyzji o wyłączeniu z produkcji maszyny papierniczej (PM7) w Grycksbo, 

utworzenie rezerwy w kwocie 8 mln PLN w IV kwartale. 

 Michał Jarczyński powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Arctic Paper S.A. 

 Wprowadzenie na początku 2019 r. G-snow - nowego, ultra-białego, wysokiej jakości papieru 

powlekanego. 

 W marcu 2019 r. Arctic Paper podpisał 15-letni kontrakt z Adven AB, który zbuduje i będzie 

operatorem ciepłowni na biomasę o mocy 30 MW w Arctic Paper Munkedals. Zapewni to 

niższe, stabilne i przewidywalne koszty energii oraz zmniejszy emisję CO2. 

 

“Średnie przychody ze sprzedaży papieru na tonę wzrosły o 12,2% w IV kwartale 2018 r. w 

porównaniu do IV kwartału 2017 r. Było to wynikiem korzystniejszego mixu produktowego oraz 

podwyżek cen” – powiedział Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. (List Prezesa 

Zarządu na str. 2) 

 

Wybrane wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru) 

PLN (w mln zł) Q4 2018 Q4 2017 2018 2017 

Przychody ze sprzedaży, Grupa Arctic Paper 780,7 740,0 3 158,2 2 952,8 

Przychody ze sprzedaży, Arctic Paper  
(segment papieru) 

539,1 543,0 2 263,3 2 173,5 

Zysk EBITDA, Grupa Arctic Paper 3,0 33,6 223,5 244,4 

Zysk EBITDA, Arctic Paper (segment papieru) -12,3 26,3 66,0 131,0 

Zysk EBIT, Grupa Arctic Paper -21,4 -6,1 130,7 109,7 

Zysk EBIT, Arctic Paper  
(segment papieru) 

-27,8 -18,0 4,9 26,3 

Zysk netto, Grupa Arctic Paper2 -32,6 -4,9 60,5 70,8 

Zysk netto, Arctic Paper (segment papieru)2 -38,0 -12,9 -26,4 26,0 

Zysk netto Grupa Arctic Paper na akcję2 -0.51 0.37 0.18 0.61 

Grupę Arctic Papier tworzą Arctic Paper S.A. (spółka matka), papiernie Arctic Paper (segment 
papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper S.A. posiada 51 proc. udziałów. 
 

                                                           
1 Arctic Paper S.A. raportuje w złotych polskich. W komunikacie prasowym w języku angielskim powyższe kwoty zostały przeliczone na EUR 
według średnich stawek za dany kwartał. Pełny raport kwartalny jest dostępny na stronie www.arcticpaper.com. 
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. 
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“Rok 2018 wyraźnie pokazał, że działania skierowane tylko na rynek nie wystarczą by 

odbudować nasze marże. Musimy położyć jeszcze większy nacisk na redukcję kosztów, 

wzrost wydajności oraz rozwój nowych produktów”  

–  Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. 
 

 

W IV kwartale 2018 r. Grupa Arctic Paper zwiększyła przychody do 780,7 mln PLN (w porównaniu do 
740,0 mln PLN w IV kwartale 2017 r.). EBITDA wyniosła 3,0 mln PLN (33,6 mln PLN). Za cały rok 
2018 Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 3158,2 mln PLN (wobec 2952,8 mln PLN 
rok wcześniej), a EBITDA w tym okresie wyniosła 223,5 mln PLN (244,4 mln PLN). 

W segmencie papieru produkcja w IV kwartale spadła do 150 000 ton (w porównaniu do 165 000 ton 
w IV kw. 2017 r.) ze względu na przejściowy spadek popytu rynkowego w listopadzie i grudniu, który 
dotyczył zarówno papieru powlekanego, jak i niepowlekanego. Przychody ze sprzedaży papieru w IV 
kwartale wyniosły 539,1 mln PLN (wobec 543,0 mln PLN w tym samym okresie wcześniej), a na 
poziomie EBITDA odnotowano stratę w wysokości 12,3 mln PLN (wobec 26,3 mln PLN zysku rok 
wcześniej). W całym 2018 roku przychody ze sprzedaży w segmencie papieru wyniosły 2263,3 mln 
PLN (2173,5 mln PLN), a EBITDA 66,0 mln PLN (131,0 mln PLN). Ceny celulozy spadły w 
porównaniu z najwyższym poziomem jaki osiągnęły w III kwartale 2018 r., ale w IV kwartale 2018 r. 
były nadal średnio o 10-30% wyższe niż w IV kwartale 2017 r. 

Średnie przychody ze sprzedaży papieru na tonę wzrosły o 12,2% w IV kwartale 2018 r. w porównaniu 
do IV kwartału 2017 r. Było to wynikiem połączenia korzystniejszego mixu produktowego oraz 
podwyżek cen. Systematycznie zwiększamy udziały rynkowe w wybranych segmentach dzięki naszym 
silnym markom, podczas gdy rynek papieru graficznego kurczy się. Na koniec roku papiery 
specjalistyczne i premium stanowiły 22% wolumenu w tonach (wobec 20% rok wcześniej) i 27% 
wartości sprzedaży (26% rok wcześniej). Kontynuujemy inwestycje w zrównoważoną energię. W 2018 
r. podjęliśmy decyzję o rozbudowie elektrowni wodnej w Arctic Paper Munkedal. W marcu br. Arctic 
Paper podpisał 15-letni kontrakt z Adven AB, który zbuduje i będzie operatorem ciepłowni na biomasę 
o mocy 30 MW w Arctic Paper Munkedal. Zapewni to niższe, stabilne i przewidywalne koszty energii 
oraz zmniejszy emisję CO2. 

Nasza strategia dla działalności w segmencie papieru będzie nadal ukierunkowywać nasze wysiłki na 
rzecz osiągnięcia trwale wyższej rentowności. Rok 2018 wyraźnie pokazał, że działania skierowane 
tylko na rynek nie wystarczą by odbudować nasze marże. Musimy położyć jeszcze większy nacisk na 
redukcję kosztów, wzrost wydajności oraz rozwój nowych produktów. W IV kwartale ogłosiliśmy 
decyzję o planowanym wyłączeniu z produkcji jednej z trzech maszyn papierniczych w Grycksbo, i 
utworzyliśmy rezerwę na ten cel w wysokości 8 mln PLN. 

W przypadku Rottneros AB, w którym Grupa Arctic Paper posiada 51% udziałów, obroty netto w IV 
kwartale wzrosły o 17%, do 580 mln SEK (w porównaniu do 496 mln SEK w 2017 r.). Obrót w całym 
2018 roku wzrósł o 18%, do 2260 mln SEK (1912 mln SEK). 

Droga do zrównoważonej i wyższej rentowności to nie tylko oszczędność kosztów, ale także 
budowanie kultury wysokiej wydajności. Musimy być lepsi w rekrutacji, motywowaniu i angażowaniu 
wszystkich pracowników w proces rozwoju firmy i wprowadzania niezbędnych zmian. Z optymizmem 
patrzę w przyszłość i cieszę się, że mogę przewodzić Arctic Paper w tym ważnym okresie zmian. 

Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. 
 
 
Kalendarz finansowy 2019: 
I kwartał 2019: 9 maja 2019 * II kwartał 2019: 20 sierpnia 2019 * III kwartał 2019: 8 listopada 2019 
 
 
 

Arctic Paper S.A. jest jednym z wiodących europejskich producentów wysokogatunkowego papieru graficznego w 

Europie, wytwarzanego przez trzy papiernie oraz sprzedawanego pod czterema przyjaznymi środowisku i 

rozpoznawalnymi markami: Amber, Arctic, Munken oraz nową marką papieru powlekanego: G.  Większość produktów 

jest sprzedawana poprzez 14 biur sprzedaży w Europie. Akcje Arctic Paper S.A. notowane są na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie oraz na rynku NASDAQ w Sztokholmie. Grupa jest głównym udziałowcem Rottneros AB, 

notowanego na giełdzie szwedzkiego producenta celulozy. Więcej informacji na: arcticpaper.com.  
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Dalszych informacji mediom udzielają:  
 
Magda Kołodziejczyk, M+G  
Tel. +48 22 416 01 02, +48 501 168 807  
E-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl  
 
Paulina Grocka, M+G  
Tel. +48 22 416 01 02, +48 514 044 194 
E-mail: paulina.grocka@mplusg.com.pl 

 

 


