
 

 

 

Raport bieżący nr 14/2022 
 
Data sporządzenia: 3 sierpnia 2022 

 
Temat: Wstępne wyniki finansowe Spółki Arctic Paper S.A. i Grupy Kapitałowej  

za II kwartał 2022 roku i za I półrocze 2022 roku  
 
Podstawa prawna ogólna: 

 

Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne 

 
 

Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym 

informacji o wartości wstępnych wybranych danych finansowych podaje do publicznej 

wiadomości wybrane wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper 

S.A.(„Grupa”) oraz Emitenta, za II kwartał 2022 roku oraz I półrocze 2022 roku: 

 

Wyniki finansowe  za II kwartał 2022 roku: 

Grupa Kapitałowa Arctic Paper S.A.: 

- Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 1.296 mln zł,  

- Skonsolidowana szacunkowa EBITDA 330 mln zł 

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 254 mln zł  

 

Arctic Paper S.A. 

- Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 61 mln zł 

- Jednostkowa szacunkowa EBITDA 170 mln zł 

- Jednostkowa szacunkowy zysk netto wyniósł 169 mln zł  

 

Wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku: 

Grupa Kapitałowa Arctic Paper S.A. 

- Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 2.407  mln zł,  

- Skonsolidowana szacunkowa EBITDA 536 mln zł 

- Skonsolidowany szacunkowy zysk netto wyniósł 400  mln zł  

 

Arctic Paper S.A. 

- Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 64 mln zł,  

- Jednostkowa szacunkowa EBITDA 169 mln zł 

- Jednostkowy szacunkowy zysk netto wyniósł 166 mln zł.  

 

Szacunkowe wyniki jakie Grupa i Spółka osiągnęła w II kwartale 2022 roku są istotnie 

wyższe od wyników uzyskanych w II kwartale roku poprzedniego.  Wzrost  szacunkowych 

skonsolidowanych przychodów oraz zysku wynika z wysokiego popytu na papier oraz 

zbilansowanej polityki energetyczno-surowcowej Grupy. 



 

 

 

Z kolei istotny wpływ na jednostkowy szacunkowy wynik netto miało odwrócenie odpisu 

aktualizującego wartość udziałów w Arctic Paper Investment AB (spółki będącej jedynym 

udziałowcem Arctic Paper Grycksbo AB) na kwotę 117 mln zł. 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość odpisu aktualizującego nie uległa 

zmianie z uwagi na różnice w księgowym ujęciu wartości aktywów tej jednostki na poziomie 

konsolidacji w stosunku do ich wartości księgowej na poziomie jednostkowym. 

 

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania 

sprawozdań finansowych za I półrocze 2022 roku. Ostateczne wyniki jednostkowe i 

skonsolidowane zostaną opublikowane w raporcie półrocznym  i mogą, w ograniczonym 

stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. 

 

Publikacja raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2022 roku, jak i skonsolidowanego 

raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2022 rok wraz z raportami 

biegłego rewidenta, nastąpi w dniu 10 sierpnia 2022 roku. 

 

 

 

Podstawa prawna przekazania raportu: 
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 

kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) 

oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy 

Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

 

 


