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PRESSMEDDELANDE 

Poznan/Göteborg, den 14 maj 2020 

Arctic Paper S.A. Q1, 2020: 

Starkt Q1 rustar koncernen inför utmanande tider 

• Konsoliderad försäljningsintäkt för Q1 uppgick till PLN 813,9mn (EUR1 188,2mn). 

• EBITDA Q1 uppgick till PLN 111,8mn (EUR1 25,9mn). 

• EBIT Q1 blev PLN 79,7mn (EUR1 18,4mn) och nettoresultat: PLN 63,2mn (EUR1 14,4mn). 

• Kombinationen av starkt papper och stabil massa stärkte resultatet för det första kvartalet. 

• Vid slutet av perioden märks en nedgång i efterfrågan på grund av Covid-19. 

• Åtgärder för att parera negativa effekter: korttidspermitteringar i Grycksbo och Munkedal. 

• Styrelsen har beslutat att inte föreslå utdelning för 2019. 

 

 

“Efter ett stabilt fjärde kvartal 2019 och en bra inledning på året står koncernen stark och är nu 

bättre rustad för att möta den betydande ökningen av osäkerhet som råder.” 

Michal Jarczyński, CEO (se CEO-ord på sidan 2) 

Utvalda finansiella resultat – Arctic Paper koncernen och Arctic Paper (papperssegmentet) 

PLN (miljoner) Q1, 2020 Q1, 2019 Förändring Q4, 2019 

Försäljningsintäkter, Arctic Paper koncernen 813 948 820 572 - 6 624 739 666 

Försäljningsintäkter Arctic Paper (papperssegment) 587 781 573 346 14 435 532 030 

EBITDA, Arctic Paper koncernen 111 834 81 081 30 753 34 909 

EBITDA Arctic Paper (papperssegmentet) 84 763 16 252 68 511 31 066 

EBIT, Arctic Paper koncernen 79 665 57 775 21 890 13 168 

EBIT Arctic Paper (papperssegment) 63 257 1 330 61 928 17 090 

Nettoresultat, Arctic Paper koncernen 62 289 36 891 25 389 5 531 

Nettoresultat, Arctic Paper (papperssegment) 47 246 -9 596 56 842 35 005 

Nettoresultat per aktie2 0.79 0.21 0.58 0.15 

Nettoskuld 215 865 280 828 -64 963 158 974 

Arctic Paperkoncernen består av Arctic Paper S.A. (moderbolag), Arctic Paper (papperssegmentet) och 

massaproducenten Rottneros AB där Arctic Paper S.A. äger 51 procent. 

 
1Arctic Paper S.A. rapporterar i PLN. I det engelska och svenska pressmeddelandet har beloppe n omvandlats till EUR 

genomsnittliga kurser för respektive kvartal. Den fullständiga kvartalsrapporten finns tillgänglig på www.arcticpaper.com. 
2Nettoresultat per aktie: nettoresultat för papperssegmentet plus 51% av nettoresultatet för Rottneros dividerat med antalet 

aktier. 
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Arctic Paper S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa, och består av tre 

pappersbruk och fyra miljövänliga, starka varumärken: Amber, Arctic, Munken och G. De flesta produkterna säljs via 

företagets 14 försäljningskontor i Europa. Koncernen är största ägare i den noterade svenska massaproducenten 

Rottneros AB. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawa-börsen och NASDAQ i Stockholm. För mer information besök, 

arcticpaper.com  

“Utmanande tider ligger framför oss. Vi förväntar oss att både det andra och 

tredje kvartalet 2020 kommer att påverkas av Coronakrisen. Anpassnings-

förmåga, välgrundade beslut och kreativitet är ledorden som tar oss framåt.” 

Michal Jarczyński, CEO Arctic Paper S.A. 

 
 

Året inleddes med ett rekordstarkt första kvartal, med ett EBITDA-resultat på PLN 111,8mn (81,1mn) och 

en rörelsemarginal på 9,8 procent, vilket är i nivå med det finansiella målet. Försäljningen uppgick till PLN 

813,9mn (820,6mn). Både massa- och papperssegmentet utvecklades väl under perioden. Trenden med 

stabila råvarupriser fortsatte att gynna papperssegmentet. Det starka konsoliderade resultatet bidrog till att 

koncernen minskade sin nettoskuld med PLN 65mn jämfört med första kvartalet 2019. 

 

Papperssegmentet gjorde ett av sina bästa kvartal någonsin med en försäljning på PLN 587,8mn 

(573,3mn) och en EBITDA på PLN 84,8mn (16,3mn). De drivande faktorerna bakom det starka resultatet är 

främst stabila råmaterialkostnader. Vårt resultatförbättringsprogram som introducerades 2019 bidrog till 

lägre fasta kostnader, även om det delvis tyngdes ned av kostnader för underhållsarbete som vanligtvis 

utförs under sommaren. Produktionsnivån uppgick till 167 000 ton papper (149 000) och 

kapacitetsutnyttjandet för perioden nådde 97 procent. 

 

För Rottneros minskade nettoomsättningen till SEK 585mn (630mn). Efter en stabil inledning av året har 

marknaden för massa påverkats starkt av Coronapandemin. Den negativa prisutvecklingen under perioden 

kompenserades av högre leveransvolymer, uppgående till 110 000 ton (99 100). Produktionen nådde ett 

nytt kvartalsrekord på 109 400 ton (97 600). EBIT för första kvartalet uppgick till SEK 48mn (141mn). 

 

Efter ett stabilt fjärde kvartal 2019 och en bra inledning på året står koncernen stark och är nu bättre rustad 

för att möta den betydande ökningen av osäkerhet som råder. Våra huvudsakliga europeiska marknader 

påverkas starkt av de omfattande restriktioner som har införts för att skydda oss alla från spridningen av 

Covid-19. 

 

Sedan mitten av mars har vi börjat se försvagade marknader och en nedgång i efterfrågan på våra 

produkter. Vi anpassar därför vår verksamhet för att dämpa de negativa effekterna och hantera 

osäkerheten. Detta innebär bland annat att vi har ansökt om relevanta stödpaket som erbjuds i de länder 

vars marknader vi är verksamma på. I exempelvis Sverige har vi valt att korttidspermittera personalen vid 

våra bruk i Grycksbo och Munkedal. För närvarande bedrivs verksamheten vid bruket i Kostrzyn som 

vanligt. Vi utvärderar löpande marknadssituationen och är beredda att vidta nödvändiga åtgärder för att 

anpassa vår verksamhet till marknadsförhållandena. Som försiktighetsåtgärd har styrelsen beslutat att dra 

tillbaka den föreslagna utdelningen på 0,20 PLN per aktie. 

 

Sist men inte minst – vi gör allt vi kan för att värna om våra anställdas hälsa och säkerhet. Vi har vidtagit 

åtgärder för att skydda dem, och därmed vår verksamhet, mot Coronaviruset. Vi följer strikt de regler och 

rekommendationer som gäller i varje land. Hittills har inga av våra anställda visat sig vara smittade av 

Covid-19. Utmanande tider ligger framför oss. Vi förväntar oss att både andra och tredje kvartalet 2020 

kommer att påverkas av Coronakrisen. Anpassningsförmåga, välgrundade beslut och kreativitet är 

ledorden för hur vi kommer hantera den nuvarande situationen och planera för olika framtida scenarier. 
 
Michal Jarczyński, CEO Arctic Paper S.A. 
 
 
Finansiell kalender för 2020 
Q2 2020: 19:e augusti, 2020 * Q3 2020: 16:e november, 2020 


