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Pressmeddelande 
 
Malmö, 12 februari 2013 
 

Duni avser avveckla del av verksamheten inom dotterbolaget 
Rexcell  
 
Duni har beslutat att inleda fackliga förhandlingar med avsikten att stänga en av de tre 
fabriksenheterna i dotterbolaget Rexcell Tissue & Airlaid AB. Enheten, som tillverkar och 
säljer material riktat till hygiensektorn, är inte lönsam och bedömningen är att acceptabel 
lönsamhet inte heller kan nås under överskådlig tid. Beslutet berör ca 110 personer vid 
dotterbolaget Rexcell.  
 
Stängningen av fabriksenheten innebär en engångskostnad om 83 MSEK som belastar 
fjärde kvartalet 2012. Dunis nettoskuld beräknas dock på sikt minska som en konsekvens 
av beslutet. Försäljningen från fabriksenheten utgör huvuddelen av externförsäljningen för 
affärsområde Tissue. Försäljningsminskningen beräknas inte påverka Duni-koncernens 
rörelseresultat negativt. Enheten uppskattas vara helt avvecklad under första kvartalet 
2014. 
  
”Dunis kärnaffär är produkter som förstärker upplevelsen kring det dukade bordet och 
det är med dessa som bolaget ska växa. Ett bra sådant exempel är det nya duk-
materialet Evolin®, där vi under senare år gjort betydande investeringar i produktion 
inom Rexcell. Konsekvensen blir att Duni, efter försök att utveckla verksamheten, inte 
satsar vidare på tillverkning av insatsvaror till hygiensektorn. Beslutet är tungt eftersom 
det berör många människor, men för Duni är det viktigt att följa strategin och fokusera 
på den affär som ger bäst avkastning för framtiden”.   
 
 
För ytterligare information kontaktas: 
Thomas Gustafsson, VD & Koncernchef 
Tel: +46 40 10 64 75 
 
Stefan Åbom, Platschef Rexcell Tissue & Airlaid AB 
Tel: +46 40 10 64 75 
 
Mats Lindroth, CFO  
Tel: +46 40 10 64 75 
 
Om Rexcell 
Rexcell Tissue & Airlaid AB är ett helägt dotterbolag till Duni AB. Rexcell tillverkar tissue och airlaid-
material för Duni såväl som andra externa kunder. Verksamheten bedrivs i tre fabriker vilka är belägna i 
Skåpafors och Dals Långed i Dalsland. Läs mer på www.rexcell.se 


