
 

 

 

Raport bieżący nr 15/2022 
 
Data sporządzenia: 16 sierpnia 2022 

 
Temat: Zaprzestanie produkcji jednego z gatunków celulozy mechanicznej 

przez spółkę zależną  
 
Podstawa prawna ogólna: 

 

Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne 

 

Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2022 Zarząd 

spółki zależnej Rottneros AB („Rottneros”), notowanej na szwedzkiej giełdzie papierów 

wartościowych w Sztokholmie NASDAQ, zdecydował o zaprzestaniu produkcji jednego z 

gatunków celulozy mechanicznej, celulozy drzewnej w fabryce w Rottneros, z uwagi na brak 

dalszych perspektyw na długoterminową i trwałą rentowność.  

 

W wyniku podjętej decyzji około 40 osób zostanie zwolnionych.  

Szacowany koszt zamknięcia linii produkcyjnej wyniesie około 60 mln SEK(27 mln PLN), na 

które składają się głównie koszty zwolnień, które zostaną uwzględnione w wyniku Rottneros 

za trzeci kwartał 2022 roku.   

W rezultacie podjętej decyzji portfel kontraktów terminowych na energię elektryczną 

Rottneros zostanie skorygowany, a nadwyżki zostaną zrealizowane po bieżących cenach 

rynkowych. Wartość kontraktów terminowych na energię elektryczną Rottneros jest wysoka, 

co oznacza, że wpływ zamknięcia linii produkcyjnej na wynik jest szacowany jako znacznie 

niższy niż koszt jej zamknięcia. 

Wstrzymanie pracy linii produkcyjnej planowane jest na koniec 2022 roku, po zakończeniu 

negocjacji ze związkami zawodowymi.  

W kolejnych latach Rottneros planuje zainwestować 160 - 200 mln SEK(70 - 90 mln PLN) w 

celu znacznego zwiększenia zdolności produkcyjnych celulozy chemotermomechanicznej 

(CTMP). Celem jest zwiększenie poziomu produkcji do co najmniej 150 000 ton rocznie z 

obecnych 120 000 ton. 

 

Zarząd Arctic Paper S.A. wskazuje, że powyższa decyzja o zamknięciu linii produkcyjnej 

przez spółkę zależną może mieć wpływ na skonsolidowane wyniki za rok 2022 osiągnięte 

przez Grupę Arctic Paper.  

 

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. 

 


