
Arctic Paper

Poprawa wyników na horyzoncie

Informacje dotycz¹ce powi¹zañ Mil lennium DM ze spó³k¹, bêd¹c¹ przedmiotem niniejszego raportu oraz
pozosta³e informacje, wymagane przez Rozporz¹dzenie RM z dnia 19.X.2005 roku umieszczone zosta³y na ostatniej stronie raportu.

28 czerwca 2010

bran¿a drzewna i papiernicza

Arctic Paper jest wiod¹cym europejskim producentem i sprzedawc¹ papieru
graficznego do druku ksi¹¿ek, magazynów oraz materia³ów reklamowych. W ostatnich
miesi¹cach spó³ka prze¿ywa problemy zwi¹zane z rosn¹cymi kosztami celulozy -
podstawowego surowca zu¿ywanego w grupie. O¿ywienie gospodarcze w Europie
nie jest na tyle silne, aby spó³ka mog³a przerzuciæ w ca³o�ci rosn¹ce koszty na swoich
klientów. Spadek rentowno�ci silnie odbi³ siê na gie³dowym kursie spó³ki, który
znajduje siê obecnie poni¿ej ceny emisyjnej. Przewidujemy, ¿e w najbli¿szych
miesi¹cach ceny celulozy osi¹gn¹ swój szczyt, a nastêpnie rozpocznie siê ich
stopniowy spadek. Jednocze�nie spó³ka zamierza wprowadziæ od lipca podwy¿ki
cen papieru. Oba czynniki istotnie wp³yn¹ na poprawê rentowno�ci Arctic Paper.

Oczekiwany spadek cen celulozy
Wed³ug wskazañ indeksów fiñskiej gie³dy FOEX, celuloza podro¿a³a od pocz¹tku roku o 22-31% w
zale¿no�ci od gatunku. W odniesieniu r/r ceny wzros³y o 60-80%. Podwy¿ki by³y wywo³ane przez
skokowy wzrost importu do Chin oraz trzêsienie ziemi w Chile, w wyniku którego zmniejszy³a siê poda¿
surowca. Obecnie te dwa czynniki s¹ ju¿ nieaktualne. Chiny zmniejszy³y import, a dostawy z Chile
zosta³y wznowione. W konsekwencji oczekujemy, ¿e koszty celulozowe bêd¹ stopniowo spadaæ.

Przejêcie papierni w Grycksbo
W marcu spó³ka przejê³a papierniê w Grycksbo produkuj¹c¹ powlekany papier graficzny. Dziêki
akwizycji grupa zwiêkszy³a swoje moce produkcyjne o 265 tys. ton do 815 tys. ton rocznie, oraz
powiêkszy³a asortyment swoich produktów o wysokogatunkowy papier powlekany. Zakup zosta³
sfinansowany gotówk¹ oraz emisj¹ akcji dla dotychczasowych udzia³owców fabryki.

Wycena
Wycenê Arctic Paper przeprowadzili�my metod¹ zdyskontowanych przep³ywów pieniê¿nych
(DCF) oraz metod¹ porównawcz¹. Na podstawie naszych prognoz warto�æ rynkow¹ spó³ki
szacujemy na 15.0 PLN na akcjê i wystawiamy rekomendacjê kupuj. Jednocze�nie zwracamy
uwagê na wysokie ryzyko inwestycji, zwi¹zane z kszta³towaniem siê cen celulozy.

Franciszek Wojtal
(022) 598 26 05

franciszek.wojtal@millenniumdm.pl

Marcin Materna, CFA
(022) 598 26 82

marcin.materna@millenniumdm.pl
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Arctic Paper

Przychody EBIT EBITDA
Zysk 

brutto

Zysk 

netto
EPS CEPS BVPS P/E* P/BV*

EV

/EBIT*

EV

/EBITDA*
ROE (%)

2008 1 269.6 66.2 122.4 54.9 50.3 1.1 2.4 8.5 10.6 1.4 12.7 6.9 13.4

2009 1 809.1 179.3 246.6 153.1 132.4 2.5 3.8 11.8 4.7 1.0 3.9 2.8 21.4

2010p 2 386.7 56.1 143.8 38.3 32.6 0.6 2.2 11.4 20.4 1.1 17.0 6.6 5.2

2011p 2 608.1 162.5 253.5 145.9 122.5 2.2 3.9 13.6 5.4 0.9 5.5 3.5 16.3

2012p 2 669.2 174.0 268.5 158.5 131.5 2.4 4.1 15.3 5.1 0.8 4.9 3.2 15.5

p - prognozy skonsolidowane Millennium DM, mln PLN; * wska�niki zosta³y wyliczone przy cenie rynkowej Arctic Paper na poziomie 12.00 PLN za akcjê

Max/min 52 tygodnie (PLN) 21.15 / 12

Liczba akcji (mln) 55.4

Kapitalizacja (mln PLN) 665

EV (mln PLN) 737

Free float (mln PLN) 166

�redni obrót 3 mies. (mln PLN) 1.1

G³ówny akcjonariusz Arctic Paper AB

% akcji, % g³osów 75.00/75.00

1 m 3 m 12 m

Zmiana ceny (%) -26.8 -39.6 -

Zmiana rel. WIG (%) -2.2 -3.8 34.1
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Podsumowanie inwestycyjne

Wysoki udzia³ w rynku
Arctic Paper jest drugim, co do wielko�ci wolumenu, europejskim producentem objêto�ciowego papieru
ksi¹¿kowego, oraz wiod¹cym producentem papieru wysokogatunkowego. Przewag¹ konkurencyjn¹ spó³ki
jest elastyczno�æ produkcji, dziêki której spó³ka mo¿e wyprodukowaæ papier dok³adnie odpowiadaj¹cy
potrzebom klienta. Do grupy nale¿¹ cztery zak³ady ulokowane w Szwecji, Polsce i Niemczech.

Ekspozycja na rynek europejski
Spó³ka generuje wiêkszo�æ swoich przychodów w krajach Europy Zachodniej. Zaledwie 24% obrotów
przypada na Europê �rodkowo-Wschodni¹, z czego po³owa jest zas³ug¹ Polski. Z czasem te proporcjê bêd¹
siê zmieniaæ z racji strategii Arctic Paper, która zak³ada ekspansjê na rynkach �rodkowoeuropejskich.

Uzale¿nienie od cen celulozy
Arctic Paper jest przedsiêbiorstwem niezintegrowanym. Oznacza to, ¿e papiernie nale¿¹ce do grupy nie
produkcj¹ celulozy i s¹ zale¿ne od dostaw zewnêtrznych surowca. Wyj¹tkiem jest papiernia w Mochenwangen,
która produkuje po³owê zu¿ywanej celulozy mechanicznej. Koszty celulozy stanowi³y w 2009r. ponad 30%
wszystkich kosztów rodzajowych. W �rodowisku rosn¹cych cen oraz deficytu surowca, sytuacja spó³ki
jest znacznie gorsza od najwiêkszych konkurentów, którzy posiadaj¹ w³asne celulozownie.

Czê�ciowa niezale¿no�æ energetyczna
Istotn¹ pozycj¹ w strukturze kosztów spó³ki s¹ koszty energii. Spo�ród zak³adów nale¿¹cych do grupy,
jedynie fabryka w Kostrzyniu jest samowystarczalna energetycznie. Dziêki inwestycji w elektrociep³owniê
opalan¹ gazem, papiernia przynosi równie¿ dodatkowe dochody w postaci ¿ó³tych certyfikatów. Zak³ady w
Niemczech i Szwecji s¹ czê�ciowo lub ca³kowicie zale¿ne od dostaw energii z zewn¹trz.

Ekspozycja walutowa
Wyniki Arctic Paper s¹ w du¿ej mierze zale¿ne od kszta³towania siê kursów walutowych. Spó³ka posiada
dodatni¹ ekspozycjê na EUR, SEK, GBP oraz ujemn¹ na USD.

Bran¿a na rozdro¿u
Przysz³o�æ bran¿y papieru graficznego jest zale¿na od rozwoju nowych technologii. Intensywny rozwój
szerokopasmowego internetu oraz przeno�nych urz¹dzeñ do czytania e-booków, mo¿e doprowadziæ do
spadku zapotrzebowania na publikacje drukowane. W ostatnich latach konsumpcja papieru graficznego w
krajach rozwiniêtych pozostawa³a odporna na zmiany technologiczne, jednak nie mo¿na wykluczyæ, ¿e
najnowsze rozwi¹zania odbior¹ du¿¹ grupê klientów tradycyjnym wydawnictwom.
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Wycena

Podsumowanie wyceny
Wyceny Arctic Paper dokonali�my metod¹ zdyskontowanych przep³ywów pieniê¿nych oraz metod¹
porównawcz¹ do spó³ek polskich i zagranicznych, dzia³aj¹cych w tej samej bran¿y. W oparciu o metodê DCF
wycenili�my spó³kê na 736 mln PLN, czyli 13.3 PLN na akcjê. Wyceniaj¹c spó³kê metod¹ porównawcz¹
ustalili�my warto�æ spó³ki na poziomie 981 mln PLN, czyli 17.7 PLN na akcjê. Metodzie DCF, jako metodzie
g³ównej, przypisali�my wagê 60%, a metodzie porównawczej wagê 40%.

Do wyceny przyjêli�my nastêpuj¹ce za³o¿enia:

q wzrost wolumenu sprzeda¿y o 28% w 2010r. i o 8.3% w 2011r. w zwi¹zku z przejêciem zak³adu w
Grycskbo

q podwy¿kê �redniej ceny papieru o 10% w 2010r., a nastêpnie wzrost inflacyjny

q wzrost �redniorocznej ceny celulozy o 36% (NBSK) i 42% (BHKP), nastêpnie spadek cen o 5% w
2011r. oraz stabilizacja w 2012r.. W kolejnych latach wzrost inflacyjny.

q wzrost �redniorocznej ceny energii w Szwecji o 38%, w zwi¹zku z przej�ciowym deficytem poda¿y
na pocz¹tku roku, a nastêpnie spadek o 15% w 2011r.

q spadek �redniorocznego kursu EUR/PLN do poziomu 4.0 w 2010 roku i stopniowy spadek kursu do
poziomu 3.85 w kolejnych latach

q stabilizacja �redniorocznego kursu USD/PLN na poziomie 3.1 w 2010 roku i stopniowy spadek kursu
do poziomu 2.85 w kolejnych latach

q stabilizacja �redniorocznego kursu SEK/PLN na poziomie 0.41 w 2010 roku i stopniowy spadek kursu
do poziomu 0.395 w kolejnych latach

q stopniowy wzrost mocy produkcyjnych w latach 2011-2013 o 50 tys. ton w zwi¹zku z pracami
modernizacyjnymi

q premia rynkowa za ryzyko - 5%

q wspó³czynnik Beta na poziomie 1.0

q d³ugookresowa stopa wzrostu wolnych przep³ywów pieniê¿nych - 0%

Metoda wyceny
Wycena Arctic 

Paper (mln PLN)

Wycena na 1 akcjê 

(PLN)

Wycena DCF 736 13.3

Wycena porównawcza do zagranicznych spó³ek 981 17.7

Wycena spó³ki Arctic Paper 834 15.0

�ród³o: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A.

Podsumowanie wyceny
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Wycena DCF
Metoda DCF pozwala w najlepszy sposób uwzglêdniæ wszystkie czynniki kszta³tuj¹ce warto�æ firmy. Wolne
przep³ywy gotówkowe (free cash flow to firm) obliczyli�my na podstawie prognoz wyników finansowych
spó³ki za okres 2010-2019. Do oszacowania stopy wolnej od ryzyka w kolejnych latach prognozy pos³u¿yli�my
siê rentowno�ciami obligacji skarbowych. Koszt kapita³u zosta³ wyliczony na podstawie modelu CAPM, który
opiera siê na wolnej od ryzyka stopie procentowej, premii rynkowej oraz parametrze Beta.

Metod¹ DCF wyceniamy jedn¹ akcjê Arctic Paper na 13.3 PLN. Ze wzglêdu na du¿y wp³yw zarówno rezydualnej
stopy wzrostu, jak równie¿ rezydualnej stopy wolnej od ryzyka na poziom wyceny, prezentujemy tak¿e jej
wra¿liwo�æ na w/w parametry.

Wycena spó³ki metod¹ DCF
(mln PLN) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 <2019

Sprzeda¿ 2 387 2 608 2 669 2 767 2 822 2 878 2 936 2 995 3 055 3 116

Stopa podatkowa (T) 15.0% 16.0% 17.0% 18.0% 19.0% 20.0% 22.0% 22.0% 25.0% 25.0%

EBIT (1-T) 47.7 136.5 144.4 139.4 141.1 146.2 130.7 124.1 110.4 113.5

Amortyzacja 87.6 91.0 94.5 96.1 96.6 96.9 97.3 97.7 98.1 98.5

Inwestycje -259.8 -124.8 -117.6 -102.2 -99.8 -100.2 -100.6 -101.0 -101.4 -101.8

Zmiana kap.obrotowego -14.3 -27.5 -26.2 -25.6 -21.8 -7.4 -5.9 -6.5 -6.6 -7.6

FCF (138.8) 75.2 95.1 107.6 116.0 135.5 121.5 114.3 100.5 102.6 1 088

Zmiana FCF - 26% 13% 8% 17% -10% -6% -12% 2% 0%

D³ug/Kapita³ 42.3% 37.0% 32.8% 28.2% 23.9% 20.1% 17.1% 14.1% 13.1% 12.6% 12.1%

Stopa wolna od ryzyka 4.1% 4.8% 4.9% 5.3% 5.5% 5.6% 5.6% 5.7% 5.8% 5.9% 5.0%

Premia kredytowa 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

Premia rynkowa 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Beta 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Koszt d³ugu 5.2% 5.7% 5.8% 5.9% 6.1% 6.0% 6.0% 6.0% 5.9% 6.0% 5.3%

Koszt kapita³u 9.1% 9.8% 9.9% 10.3% 10.5% 10.6% 10.6% 10.7% 10.8% 10.9% 10.0%

WACC 7.4% 8.2% 8.6% 9.0% 9.4% 9.6% 9.8% 10.1% 10.2% 10.3% 9.4%

PV (FCF) (133.9) 66.8 77.4 79.5 77.3 81.6 66.0 55.7 44.1 40.4 428

Warto�æ DCF (mln PLN) 883 428

(D³ug) Gotówka netto -98

Wyp³acona dywidenda -49.3

Wycena DCF (mln PLN) 736

Liczba akcji (mln) 55.4

Wycena 1 akcji (PLN) 13.3

�ród³o: Millennium Dom Maklerski S.A.

w tym warto�æ rezydualna

Wra¿liwo�æ wyceny Arctic Paper na przyjête za³o¿enia
PLN

-2% -1% 0% 1% 2% 3% 4%

4.0% 12.4 13.2 14.2 15.4 17.1 19.3 22.6

4.5% 12.1 12.8 13.7 14.8 16.3 18.2 20.9

5.0% 11.8 12.5 13.3 14.3 15.6 17.2 19.5

5.5% 11.5 12.2 12.9 13.8 14.9 16.4 18.4

6.0% 11.3 11.9 12.6 13.4 14.4 15.7 17.4

�ród³o: Millennium Dom Maklerski S.A.
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Wycena metod¹ porównawcz¹
Wyceny metod¹ porównawcz¹ dokonali�my wzglêdem przedsiêbiorstw z bran¿y papierniczej.  Do okre�lenia
warto�ci analizowanej Grupy pos³u¿yli�my siê trzema najczê�ciej stosowanymi wska�nikami: EV/EBITDA,
EV/EBIT i P/E.

Jedyna spó³k¹ z bran¿y papierniczej notowan¹ na GPW jest, oprócz Arctic Paper, Mondi. Poni¿ej prezentujemy
porównanie wska�ników dla obu spó³ek.

Na podstawie porównania Arctic Paper do spó³ek o podobnym profilu dzia³alno�ci wyceniamy 1 akcjê spó³ki
na 17.7 PLN.

Wycena porównawcza 
Spó³ka Ticker Kraj

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

DOMTAR CORP UFS Kanada 3.3 3.2 2.0 5.5 5.5 - 8.3 10.8 6.7

HOLMEN AB-B SHARES HOLMB Szwecja 9.5 7.7 6.9 20.8 14.2 12.6 26.9 16.8 14.0

INTERNATIONAL PAPER CO IP USA 5.5 4.5 4.1 10.7 7.4 6.3 15.2 10.0 8.7

M-REAL OYJ-B SHARES MRLBV Finlandia 5.9 5.4 4.6 10.9 9.9 7.9 16.0 12.2 9.5

SAPPI LIMITED SAP RPA 6.1 5.0 4.1 15.8 9.9 7.3 67.9 13.5 8.2

STORA ENSO OYJ-R SHS STERV Finlandia 7.6 6.5 5.9 15.7 12.1 10.0 15.6 12.5 10.9

UPM-KYMMENE OYJ UPM1V Finlandia 7.7 6.2 5.4 20.8 13.6 10.6 25.3 15.1 11.9

MONDI PLC MNDI UK 5.3 4.1 3.4 10.2 7.1 5.9 15.5 9.8 8.2

Mediana 6.0 5.2 4.4 13.3 9.9 7.9 15.8 12.3 9.1

D³ug netto 288.9 227.2 181.2 288.9 227.2 181.2

Wyniki spó³ki Arctic Paper (mln PLN) 143.8 253.5 268.5 56.1 162.5 174.0 32.6 122.5 131.5

Wycena na podstawie poszczególnych wska�ników (mln PLN)

571 1094 993 459 1386 1200 514 1511 1197

Wagi 40% 30% 30%

Wycena 981

Wycena na 1 akcjê 17.7

�ród³o: Bloomberg, Millennium Dom Maklerski S.A.

EV/EBITDA EV/EBIT P/E

Wycena porównawcza 
Spó³ka

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

MONDI 10.2 8.5 8.6 17.3 12.8 12.7 19.6 13.4 12.6

ARCTIC PAPER 6.6 3.5 3.2 17.0 5.5 4.9 20.4 5.4 5.1

Premia/Dyskonto -35% -59% -63% -2% -57% -62% 4% -60% -60%

�ród³o: Millennium Dom Maklerski S.A.

P/EEV/EBITEV/EBITDA

W przypadku wiêkszo�ci wska�ników, Arctic Paper jest notowany z du¿ym dyskontem wobec Mondi.
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Charakterystyka bran¿y

Produkcja papieru w Europie
W 2009 roku w Europie wyprodukowano 88.7 mln ton papieru (dane dla cz³onków CEPI), ponad 10% mniej ni¿
w 2008r. i 14% mniej ni¿ w 2007r. Powodem spadku produkcji by³ miêdzynarodowy kryzys gospodarczy. W
konsekwencji ni¿szego popytu, produkcja w najmniej rentownych zak³adach zosta³a czasowo lub bezterminowo
wstrzymana. Uwzglêdniaj¹c lata 2000-2009 CAGR produkcji papieru wynosi -0.4%. Podobna tendencja
wyst¹pi³a w przypadku konsumpcji papieru, dla której CAGR w badanym okresie wyniós³ -0.6%. Kurczenie siê
rynku papieru jest efektem ostatnich dwóch lat. Do 2007r. zarówno produkcja jak i konsumpcja papieru
wzros³a o 10% w stosunku do 2000r.

Blisko 43% produkcji papieru, to papier i karton do pakowania. Nieznacznie wiêkszy udzia³ (46%) ma produkcja
papieru graficznego. Pozosta³a czê�æ przypada g³ównie na papier sanitarny. Najwiêkszym wytwórc¹ papieru
w Europie s¹ Niemcy odpowiedzialne za prawie jedn¹ czwart¹ ca³ej produkcji. Kolejne miejsca z znacznie
mniejszym udzia³em zajmuj¹ kraje skandynawskie � Finlandia i Szwecja. Wk³ad pozosta³ych krajów nie
przekracza 10%.

* Confederation of European Paper Industries - organizacja zrzeszaj¹ca producentów papieru z 19 najwiêkszych pañstw UE

Klasyfikacja produkcji papieru w krajach CEPI w 2009r.

�ród³o: CEPI

papier i karton do pakowania papier sanitarny papier graficzny powlekany

papier graficzny niepowlekany newsprint inny

Struktura geograficzna produkcji papieru w krajach CEPI w 2009r.

�ród³o: CEPI

Niemcy Finlandia Szwecja W³ochy Francja Hiszpania Austria UK Pozosta³e
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Papier graficzny dzieli siê na trzy podstawowe kategorie: papier gazetowy typu newsprint, papier do druku
czasopism produkowany z celulozy drzewnej, oraz papier wysokogatunkowy wyrabiany z celulozy chemicznej.
Dwie ostatnie kategorie dziel¹ siê dodatkowo na papier niepowlekany i powlekany. Arctic Paper produkuje oba
rodzaje papieru wysokogatunkowego oraz niepowlekany papier do druku czasopism, który z racji swojego
zastosowania, jako papier ksi¹¿kowy, jest równie¿ zaliczany przez spó³kê do papieru wysokogatunkowego.
G³ównymi konkurentami na rynku europejskim s¹ spó³ki: International Paper, Mondi, M-Real, Portucel Soporcel,
Stora-Enso, UPM, Burgo, Lecta i Sappi.

Przysz³o�æ bran¿y
Bardzo istotn¹ kwesti¹ dla producentów papieru graficznego sta³ siê w ostatnich latach rozwój internetu oraz
nowych urz¹dzeñ cyfrowych. W latach 2004-2008 pomimo intensywnego wzrostu u¿ytkowników sieci oraz
szerokopasmowego dostêpu do internetu, zapotrzebowanie na papier graficzny do druku magazynów i
ksi¹¿ek w krajach CEPI utrzyma³o stabilny poziom przekraczaj¹cy 31 tys. ton rocznie. Dopiero ogólno�wiatowy
kryzys gospodarczy wywo³a³ spadek konsumpcji w 2009r. do 27.7 tys. ton.

Pomimo stabilnego poziomu produkcji i sprzeda¿y w ostatnich latach, istnieje ryzyko, ¿e cyfrowe wersje
publikacji zaczn¹ wypieraæ drukowane wraz z rozwojem urz¹dzeñ s³u¿¹cych do czytania wirtualnych ksi¹¿ek.
W grudniu zesz³ego roku portal Amazon og³osi³, ¿e podczas zakupów bo¿onarodzeniowych jego klienci
zakupili, po raz pierwszy w historii, wiêcej cyfrowych ksi¹¿ek ni¿ drukowanych. Pozytywn¹ perspektyw¹ dla
bran¿y jest ekspansja gospodarcza krajów rozwijaj¹cych siê. Obecny poziom zu¿ycia papieru w tych krajach
jest wielokrotnie ni¿szy ni¿ w krajach rozwiniêtych, a dziêki du¿emu potencja³owi ludno�ciowemu, nawet
nieznaczny wzrost konsumpcji per capita, bêdzie istotnie wp³ywa³ na wzrost globalnego popytu.

Produkcja i konsumpcja papieru graficznego w krajach CEPI* (mln ton)

�ród³o: CEPI * bez newsprint

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2004 2005 2006 2007 2008 2009

produkcja konsumpcja



8ARCTIC PAPER

Arctic Paper

Struktura Grupy

Arctic Paper nale¿y do czo³owych europejskich producentów wysokogatunkowego papieru graficznego. W
sk³ad grupy wchodz¹ obecnie, obok sieci spó³ek dystrybucyjnych, cztery fabryki papieru:

q Kostrzyn (Polska) - najwiêkszy zak³ad w grupie z rocznymi mocami produkcyjnymi w wysoko�ci
275 tys. ton. Fabryka produkuje niepowlekany papier bezdrzewny Amber do ogólnych zastosowañ.

q Munkedal (Szwecja) - zak³ad produkuj¹cy wysokiej jako�ci niepowlekany papier bezdrzewny Munken
do druku ksi¹¿ek i broszur. Roczne moce zak³adu wynosz¹ 160 tys. ton.

q Mochenwangen (Niemcy) - jedyny zak³ad w grupie produkuj¹cy papier drzewny stosowany do
druku ksi¹¿ek w miêkkich ok³adkach, ksi¹¿ek telefonicznych i katalogów. Zak³ad mo¿e produkowaæ
rocznie do 115 tys. ton papieru.

q Grycksbo (Szwecja) - Fabryka przejêta w marcu 2010 roku. Producent powlekanego papieru
bezdrzewnego Arctic oraz G-Print s³u¿¹cego do druku ksi¹¿ek i czasopism. Zak³ad posiada moce
produkcyjne na poziomie 265 tys. ton rocznie.

Najbardziej dochodowym zak³adem spó³ki jest Kostrzyn, który wygenerowa³ przychody na poziomie 819 mln
PLN oraz 166 mln PLN EBITDA. Polski zak³ad charakteryzuje siê jednocze�nie najwiêksz¹ mar¿¹ EBITDA, która
wynios³a w 2009 roku ponad 20%. W 2009 roku do grupy Arctic Paper nie nale¿a³a jeszcze papiernia w
Grycksbo.

Sprzeda¿ i mar¿a EBITDA poszczególnych zak³adów Arctic Paper (mln PLN)

�ród³o: Arctic Paper S.A.
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Produkty
Spó³ka oferuje swoim klientom nastêpuj¹ce marki papieru:

q Amber - niepowlekany papier bezdrzewny stosowany do druku ksi¹¿ek, podrêczników oraz
materia³ów reklamowych.

q Munken - niepowlekany luksusowy papier bezdrzewny s³u¿¹cy do druku ksi¹¿ek, podrêczników
oraz materia³ów reklamowych.

q Pamo - niepowlekany papier drzewny u¿ywany do druku ksi¹¿ek w miêkkich ok³adkach.

q L-Print - niepowlekany papier drzewny do druku katalogów i ksi¹¿ek telefonicznych, zawieraj¹cy do
50% w³ókien pochodz¹cych z recyklingu.

q Arctic - powlekany papier bezdrzewny stosowany do druku magazynów, ksi¹¿ek oraz reprodukcji
zdjêæ.

q G-Print - powlekany papier bezdrzewny u¿ywany g³ównie do map, plakatów i ksi¹¿ek.

W strukturze sprzeda¿y w podziale na produkty dominuje papier Amber z ponad 52% udzia³em pod wzglêdem
wolumenowym. Na drugim miejscu znajduje siê Munken, choæ sprzeda¿ tej marki jest ju¿ prawie trzykrotnie
mniejsza. Relatywnie niewielki udzia³ w sprzeda¿y (poni¿ej 10%) maj¹ papiery Pamo i L-Print. Jeszcze mniejszy
w 2009 roku by³ wolumen sprzeda¿y marki Arctic, jednak nale¿y mieæ na uwadze, ¿e dopiero od marca
bie¿¹cego roku spó³ka jest w³a�cicielem papierni produkuj¹cej ten gatunek. Ma³a sprzeda¿ Pamo i L-Print w
2008r. wynika z konsolidacji zak³adu Mochenwangen dopiero od grudnia tego roku.

Sprzeda¿ papieru w podziale na poszczególne produkty (tys. ton)

�ród³o: Arctic Paper S.A.
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Przychody
W 2008 roku spó³ka sprzeda³a 415 tys. ton papieru niepowlekanego wysokogatunkowego, co stanowi³o 5%
zu¿ycia w krajach CEPI. W 2009r. sprzeda¿ papieru wzros³a o 28% do poziomu 530tys. ton. Podstawow¹
przyczyn¹ wzrostu jest ca³oroczna konsolidacja zak³adu w Mochenwangen, który zosta³ przejêty pod koniec
2008 roku. Dziêki spadkowi konsumpcji papieru zwi¹zanego z ogólno�wiatowym kryzysem, udzia³ spó³ki w
rynku wzrós³ do ok. 7%. W latach 2008-2009 spó³ka prowadzi³a równie¿ sprzeda¿ powlekanego papieru
wysokogatunkowego, który by³ produkowany poza grup¹. Arctic Paper sta³ siê producentem tego gatunku
dopiero w bie¿¹cym roku po przejêciu zak³adów w Grycksbo. Uwzglêdniaj¹c moce produkcyjne zak³adu w
Grycksbo udzia³ spó³ki w rynku powlekanego papieru wysokogatunkowego krajów CEPI bêdzie wynosi³ oko³o
2-3%.

£¹czne przychody spó³ki w 2009 roku wynios³y 1.8 mld PLN, wobec 1.3 mld PLN rok wcze�niej. Wzrost
obrotów ponad 40% wynika ze zwiêkszenia sprzeda¿y w zwi¹zku z ca³oroczn¹ konsolidacj¹ zak³adu w
Mochenwangen (w 2008 roku fabryka by³a konsolidowana jedynie w grudniu) oraz korzystnym kszta³towaniem
siê kursów walutowych. Nie uwzglêdniaj¹c akwizycji niemieckiej fabryki przychody wzros³y o 19.9%.

Struktura geograficzna sprzeda¿y skoncentrowana w Europie. Zaledwie 1% sprzeda¿y trafia na pozosta³e
kontynenty. Dominuj¹cym odbiorc¹ produktów spó³ki s¹ Niemcy z 26% udzia³em. Kolejne miejsca zajmuje
Skandynawia, Polska i Francja. £¹cznie kraje Europy Zachodniej sa odpowiedzialne za 74% obrotów, a kraje
Europy �rodkowej i Wschodniej za 25%.

Struktura geograficzna przychodów w 2009r.

�ród³o: Arctic Paper S.A.
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Koszty surowców i energii

Celuloza
Zak³ady Arctic Paper s¹ zak³adami niezintegrowanymi, a wiêc musz¹ zaopatrywaæ siê w celulozê u dostawców
zewnêtrznych. Wyj¹tkiem jest to zak³ad w Mochenwangen, który posiada w³asn¹ celulozownie zaspokajaj¹c¹
jego potrzeby na surowiec w 50%. Podstawowym rodzajem celulozy zu¿ywanej w fabrykach spó³ki jest
celuloza chemiczna. Fiñska gie³da FOEX kwotuje indeksy dla celulozy chemicznej typu NBSK ( northern
bleached softwood kraft) oraz BHKP (bleached hardwood kraftwood pulp). Poni¿szy wykres przedstawia
zachowanie siê cen surowca w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat.

Indeks kosztów celulozy na gie³dzie FOEX w latach 2000-2010

�ród³o: FOEX
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Ceny celulozy wykazuj¹ w ostatnich latach zdecydowan¹ tendencjê wzrostow¹, przerywan¹ jedynie
za³amaniem na rynkach zwi¹zanym z kryzysami ogólno�wiatowymi. Silny wzrost cen, który rozpocz¹³ siê w
po³owie zesz³ego roku, wywindowa³ ceny surowca do historycznych maksimów. Podwy¿ki zwi¹zane s¹ z
o¿ywieniem gospodarczym na �wiecie, du¿ym wzrostem importu surowca do Chin oraz przej�ciowymi
problemami z poda¿¹ zwi¹zanymi z trzêsieniem ziemi w Chile.

Obecny poziom cen celulozy, w kontek�cie stabilizacji cen papierów, stawia pod znakiem zapytania rentowno�æ
produkcji. Zarz¹d Arctic Paper prognozuje, ¿e obecny trend zmierza ku koñcowi, a ceny, osi¹gn¹wszy szczyt
na prze³omie czerwca i lipca, spadn¹ o 20% w ci¹gu nastêpnego roku. Nasze prognozy równie¿ zak³adaj¹,
podobny scenariusz kszta³towania siê cen celulozy, jednak w mniejszej skali.

Chemikalia
Podstawowym �rodkiem chemicznym stosowanym w produkcji papieru s¹ wype³niacze, które nadaj¹ papierowi
po¿¹dane w³a�ciwo�ci. Dziêki zastosowaniu wype³niacza spó³ka mo¿e zmniejszyæ istotnie koszty, poniewa¿
jest on kilkukrotnie tañszy od celulozy. Wype³niacze stosowane w papiernictwie dziel¹ siê na organiczne
(g³ównie skrobia) oraz nieorganiczne (wêglan wapnia). Innym wa¿nym �rodkiem chemicznym u¿ywanym w
procesie produkcji s¹ wybielacze optyczne.
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Energia

Koszty energii obejmuj¹ energiê elektryczn¹ oraz ciepln¹ wykorzystywan¹ przy produkcji papieru. Struktura
kosztów energii spó³ki ró¿ni siê w poszczególnych zak³adach.

Zapotrzebowanie na energiê zak³adu w Kostrzynie jest w ca³o�ci zaspokajane z w³asnej elektrociep³owni
gazowej o zainstalowanej mocy 128MWt oraz 28MWe. Gaz do elektrociep³owni jest wydobywany z pobliskich
z³ó¿ i przesy³any lokalnym gazoci¹giem. Dziêki produkcji energii w kogeneracji, spó³ka otrzymuje ¿ó³te certyfikaty,
których sprzeda¿ pomniejsza koszty surowców i energii.

Papiernia w Mochenwangen posiada w³asn¹ elektrociep³ownie opalan¹ wêglem kamiennym, która zapewnia
zak³adowi 100% potrzebnej energii cieplnej oraz po³owê energii elektrycznej. Pozosta³a ilo�æ energii elektrycznej
jest nabywana od dostawców zewnêtrznych.

Zak³ad w Munkedals zaopatruje siê w energiê elektryczn¹ w ca³o�ci od dostawców zewnêtrznych. W celu
wytworzenia niezbêdnej energii cieplnej zak³ad kupuje olej opa³owy lub olej ro�linny. Zastosowanie oleju
ro�linnego ogranicza emisjê dwutlenku wêgla jednak u¿ycie tego paliwa wymaga uzyskania odpowiednich
pozwoleñ. Fabryka posiada wstêpne zezwolenie na spalanie oleju ro�linnego, które zostanie zamienione na
bezterminowe w przypadku braku protestów ze strony okolicznych mieszkañców.

Fabryka w Grycksbo posiada w³asny blok energetyczny opalany biomas¹, który zaspokaja ca³kowicie
zapotrzebowanie na energiê ciepln¹ oraz jedn¹ trzeci¹ zapotrzebowania na energiê elektryczn¹. Pozosta³a
czê�æ energii jest nabywana od dostawców zewnêtrznych.

Cena energii elektrycznej na gie³dzie Nord Pool

�ród³o: Bloomberg
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Koszty wed³ug rodzaju
Najwa¿niejszym sk³adnikiem kosztów wed³ug rodzaju Arctic Paper s¹ wydatki na materia³y i energiê. W 2009
roku stanowi³y one 55% wszystkich kosztów. Drug¹ pozycj¹ w strukturze zajmuj¹ us³ugi obce. Zawieraj¹
one miêdzy innymi us³ugi transportowe, które grupa kupuje od dostawców zewnêtrznych. W strukturze
kosztów za 2009 rok istotny udzia³ ma warto�æ sprzedanych towarów, w której dominuj¹ koszty zakupu
papieru typu Arctic. W zwi¹zku z przejêciem papierni w Grycksbo, w kolejnych latach udzia³ tej pozycji bêdzie
wyra�nie mniejszy.

Struktura kosztów wed³ug rodzaju w 2009 roku

�ród³o: Arctic Paper S.A.
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Warto�æ sprzedanych towarów

Mar¿e
W ostatnich latach grupie uda³o siê znacz¹co zwiêkszyæ rentowno�æ. Na poziomie EBITDA mar¿a wzros³a z
8.7% w 2007 roku do 13.6% w 2009. Podobnej skali wzrosty spó³ka wygenerowa³a na mar¿y operacyjnej i
mar¿y netto. Poprawa rentowno�ci dotyczy przede wszystkim okresu 2008-2009. Do czynników, które
wp³ynê³y na poprawê wyników, nale¿y spadek cen celulozy oraz korzystne kszta³towanie siê kursów
walutowych. S¹ to zdarzenia o charakterze zewnêtrznym, w zwi¹zku z czym w przysz³o�ci mar¿e spó³ki
bêd¹ kszta³towaæ siê najprawdopodobniej na poziomach z lat 2007-2008.

Notowania energii na skandynawskiej gie³dzie Nordpool pokazuj¹ du¿¹ zmienno�æ cen w ostatnich latach. W
pierwszym kwartale bie¿¹cego roku, z powodu deficytu energii, ceny chwilowo przekroczy³y poziom 500
EUR/MWh. W krótkim terminie takie wahania nie s¹ gro�ne dla spó³ki, poniewa¿ szwedzkie papiernie
zabezpieczaj¹ siê kontraktami terminowymi na zakup energii. D³ugoterminowy wzrost cen mo¿e natomiast
istotnie zmniejszyæ rentowno�æ grupy, w zwi¹zku z czym spó³ka rozwa¿a budowê w³asnej elektrowni.
Wed³ug wstêpnych planów, Arctic Paper zainwestuje w elektrowniê wodn¹ lub elektrowniê opalan¹ biomas¹.
Zak³ad nie bêdzie zintegrowany z ¿adn¹ papierni, lecz poprzez sprzeda¿ energii po cenach rynkowych,
bêdzie skutecznie zabezpiecza³ przed zmian¹ kosztów surowca.
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Strategia

Wzrost udzia³ów rynkowych
Podstawowym celem strategicznym grupy jest utrzymanie pozycji wiod¹cego producenta papieru
wysokogatunkowego w Europie Zachodniej oraz ekspansja w Europie �rodkowo-Wschodniej. Wed³ug prognoz
zarz¹du ta czê�æ Europy bêdzie rozwija³a siê zdecydowanie szybciej w zwi¹zku z ni¿szym obecnie zu¿yciem
papieru w przeliczeniu na mieszkañca.

Wzrost mocy produkcyjnych
Po przeprowadzeniu akwizycji zak³adu w Grycksbo ³¹czne moce produkcyjne grupy wynosz¹ obecnie
ponad 800 tys. ton papieru rocznie. Spó³ka prowadzi równie¿ modernizacjê maszyn papierniczych, dziêki
czemu w ci¹gu nastêpnych lat moce zwiêksz¹ siê o 50 tys. ton. Pod koniec roku spó³ka podejmie decyzjê o
rozpoczêciu inwestycji w papierni Kostrzyn, która mo¿e zwiêkszyæ zdolno�ci wytwórcze fabryki o kolejne
70 tys. ton rocznie. Spó³ka równie¿ obserwuje aktywnie rynek, w celu wyszukania potencjalnych celów do
akwizycji. Nie jest rozwa¿ana natomiast budowa nowych zak³adów papierniczych.

Mar¿a brutto, EBITDA, EBIT i netto w poszczególnych latach

�ród³o: Arctic Paper S.A.
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�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Faostat i Eurostat * bez Newsprint
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Maksymalizacja efektywno�ci
Zarz¹d spó³ki zamierza przeprowadziæ szereg zmian, w celu zwiêkszenia wydajno�ci procesu produkcyjnego
i dystrybucyjnego. Podstawowymi elementami tej strategii s¹: zwiêkszenie niezale¿no�ci energetycznej,
wykorzystanie pozycji przetargowej do obni¿enia kosztów celulozy oraz staranne zarz¹dzanie zasobami
ludzkimi.

Akcjonariat
Dominuj¹cym akcjonariuszem Arctic Paper SA jest Arctic Paper AB, który posiada 75% akcji spó³ki i 75%
g³osów na WZA. Arctic Paper AB jest po�rednio w 100% kontrolowany przez Thomasa Onstad, obywatela
Szwecji i cz³onka rady nadzorczej. Pozosta³e akcje znajduj¹ siê w wolnym obrocie. Thomas Onstad, poprzez
podmiot zale¿ny Nemus Holding AB, kontroluje równie¿ spó³kê Rottneros AB. Rottneros AB, spólka notowana
na gie³dzie Nasdaq OMX, jest producentem celulozy chemicznej i mechanicznej o rocznych mocach
produkcyjnych 600 tys. ton. Firma posiada swoje zak³ady w Szwecji i Hiszpanii. Arctic Paper nie wyklucza, ¿e
w przysz³o�ci dojdzie do wspó³pracy pomiêdzy obiema firmami.

Akcjonariat Arctic Paper S.A.

�ród³o: Arctic Paper S.A.
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Program motywacyjny
W dniu 30.07.2009r. NWZA Arctic Paper SA podjê³o uchwa³ê w sprawie przyjêcie programu motywacyjnego
dla kluczowych pracowników spó³ki. Na podstawie uchwa³y kluczowi pracownicy spó³ki otrzymaj¹ bezp³atnie
warranty subskrypcyjne. Warranty bêd¹ uprawniaæ do objêcia akcji Arctic Paper SA po cenie emisyjnej 10
PLN. Termin wykonania tego prawa up³ywa z koñcem 2013 roku. £¹czna maksymalna liczba akcji, które mog¹
zostaæ wyemitowane, wynosi 1.2 mln (2.2% obecnego kapita³u akcyjnego). Do tej pory spó³ka nie poda³a
informacji o emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego.
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Mocne strony
q Wiod¹cy producent papieru wysokogatunkowego w Europie

q Rozpoznawalne marki produktów, kojarz¹ce siê z wysok¹ jako�ci¹ oraz poszanowaniem dla
�rodowiska naturalnego (certyfikaty FSC oraz PEFC)

q Szeroki wachlarz produktów

q Elastyczno�æ procesów produkcyjnych

q W³asna rozwiniêta sieæ sprzeda¿y

q Dywersyfikacja geograficzna rynków zbytu

q Strategiczne umiejscowienie zak³adu w Kostrzynie nad Odr¹ na granicy polsko-niemieckiej

S³abe strony
q Producent niezintegrowany - ekspozycja na zmiany cen celulozy

q Brak niezale¿no�ci energetycznej w Szwecji oraz Niemczech

q Silna pozycja zwi¹zków zawodowych w Szwecji

Szanse
q Wzrost konsumpcji papieru na rynkach Europy �rodkowo-Wschodniej

q Mo¿liwo�æ wykorzystanie pozycji przetargowej do obni¿enia kosztów zakupu celulozy lub nawi¹zania
sta³ej wspó³pracy z zak³adem celulozowym

Zagro¿enia
q Spadek konsumpcji papieru wraz z rozwojem rynku publikacji cyfrowych

q Utrzymanie siê wzrostowego trendu cen celulozy

q Ryzyko wojny cenowej z innymi producentami papieru graficznego

q Du¿a ekspozycja walutowa

Analiza SWOT
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Wyniki w I kwartale
W I kwartale spó³ka osi¹gnê³a przychody w wysoko�ci 479.4 mln PLN, o 10.8% wiêcej ni¿ w IV kwartale 2009
i o 0.8% wiêcej ni¿ w zesz³ym roku. Wzrost przychodów wynika z przejêcie papierni Grycksbo w marcu
bie¿¹cego roku. Nie uwzglêdniaj¹c efektów akwizycji, przychody Arctic Paper wynios³y tylko 422 mln PLN
(-11.3% r/r i -2.5% kw/kw). Spadek sprzeda¿y LFL jest wynikiem niekorzystnych zmian kursów walutowych,
w tym przede wszystkim umocnienie siê PLN i SEK wobec EUR.

Wolumen sprzeda¿y wyniós³ w I kwartale 166 tys. ton papieru, z czego 21 tys. ton przypada na marcow¹
sprzeda¿ papierni w Grycksbo. Wy³¹czaj¹c efekt akwizycji wolumen wyniós³ 145 tys. ton, czyli zaledwie o
0.7% wiêcej, ni¿ w IV kwartale 2009 i I kwartale 2009.

Przychody kwartalne i dynamika przychodów kw/kw

�ród³o: Arctic Paper S.A.
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I kwarta³ 2010 I kwarta³ 2009 zmiana

Przychody 479.4 475.6 0.8%

Wynik brutto na sprzeda¿y 82.4 122.9 -33.0%

EBIT 12.7 50.3 -74.7%

EBITDA 32.4 66.5 -51.3%

Zysk netto 0.7 39.4 -98.3%

Mar¿e

Mar¿a brutto na sprzeda¿y 17.2% 25.8%

Mar¿a EBIT 2.7% 10.6%

Mar¿a EBITDA 6.8% 14.0%

Mar¿a netto 0.1% 8.3%

Wg MSR/MSSF; mln PLN
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W pierwszych trzech miesi¹cach roku Arctic Paper zarobi³ 670 tys. PLN netto, wobec 31.1 mln PLN w
poprzednim kwartale oraz 39.4 mln PLN rok wcze�niej. EBITDA wynios³a 32.4 mln PLN (-33% kw/kw i -51% r/
r). Mar¿e w I kwartale by³y najni¿sze w historii spó³ki na ka¿dym poziomie operacyjnym. W porównaniu do
ostatniego kwarta³u 2009 roku spó³ka wypracowa³a o 30% ni¿sz¹ mar¿ê brutto na sprzeda¿y oraz 40%
ni¿sz¹ mar¿ê EBITDA. Podstawow¹ przyczyn¹ spadku rentowno�ci jest dynamiczny wzrost cen celulozy.

Mar¿a brutto, EBITDA, EBIT i netto w poszczególnych kwarta³ach

�ród³o: Arctic Paper S.A.
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Wed³ug naszych przewidywañ drugi kwarta³ bêdzie najgorszy dla spó³ki w tym roku. Wzrost cen celulozy
oraz niekorzystne zmiany kursów walutowych przyczyni¹ siê do powstania strat ju¿ na poziomie wyniku
operacyjnego. W drugim pó³roczu spó³ka bêdzie stopniowo zwiêkszaæ rentowno�æ. Najlepsze wyniki Arctic
Paper wypracuje w czwartym kwartale.

Wolumen sprzeda¿y i dynamika kw/kw

�ród³o: Arctic Paper S.A.
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Prognoza wyników finansowych

Spread na produkcie
Podstawow¹ kwesti¹ przy prognozowaniu wyników spó³ki jest ró¿nica pomiêdzy cen¹ papieru graficznego
i kosztem celulozy. W okresie 2001-2008 notowania celulozy na gie³dzie FOEX wzros³y ponad dwukrotnie z
poziomu 400 USD do 840 USD (dane dla celulozy typu BHKP), jednocze�nie ros³y jednak ceny papieru
graficznego. Spread, pomiêdzy cenami papieru powlekanego a surowcem, w ca³ym okresie utrzymywa³ siê
w granicach 200-400 USD. Sytuacja zmieni³a siê wraz z nadej�ciem kryzysu finansowego w 2008 roku.
Najpierw od po³owy 2008r.do po³owy 2009r. spread zwiêkszy³ siê z 200 USD do 500 USD, po czym zacz¹³
spadaæ. Od maja bie¿¹cego roku intensywne wzrosty cen celulozy doprowadzi³y do powstania ujemnego
spreadu na produkcie.
Spread pomiêdzy papierem powlekanym i celuloz¹ w latach 2000-2010 (USD)

�ród³o: FOEX
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Podobnie sytuacja kszta³towa³a siê w przypadku papieru graficznego niepowlekanego, reprezentowanego
na gie³dzie FOEX przez indeks papieru do drukowania typu A4. Spread w latach 2001-2008 utrzymywa³ siê w
granicach 350-550USD. Od po³owy 2008r. spread pocz¹tkowo wzrós³ o ponad 50%, a nastêpnie rozpocz¹³
dynamiczny spadek.

Spread pomiêdzy papierem niepowlekanym i celuloz¹ w latach 2000-2010 (USD)

�ród³o: FOEX
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Wykresy spread-ów wyra�nie pokazuj¹, ¿e obecna sytuacja na rynku jest ekstremalna.  Trzêsienie ziemi w
Chile, które mia³o miejsce na pocz¹tku roku, wywindowa³o ceny surowca, podczas gdy producentom papieru
nie uda³o siê jeszcze przerzuciæ wzrostu kosztów na klientów. Z czasem spread-y powinny powróciæ do
poziomów z przed kryzysu, a dynamika zmian na rynku wskazuje, ¿e ich wzrost mo¿e byæ równie intensywny,
co wcze�niejszy spadek.

Pozosta³e wa¿ne determinanty wyniku
Istotnym sk³adnikiem kosztów spó³ki s¹ koszty energii elektrycznej i cieplnej. Ekspozycja spó³ki na zmiany cen
energii odnosi siê do obu zak³adów w Szwecji oraz w ograniczonym stopniu do fabryki w Niemczech. W
kolejnych latach najbardziej realnym scenariuszem s¹ wzrosty cen w zwi¹zku ze zniesieniem systemu
przyznawania limitów do emisji CO2 oraz przej�ciowymi deficytami energii na rynku szwedzkim. Zaostrzenie
polityki �rodowiskowej UE bêdzie mia³o tak¿e wp³yw na bezpo�rednie koszty spó³ki, poniewa¿ wszystkie
papiernie w grupie s¹ czê�ci¹ Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. W naszych
prognozach ma to swoje odzwierciedlenie w systematycznie spadaj¹cych mar¿ach w okresie po 2013r..

Kluczowym czynnikiem dla wyników Arctic Paper s¹ kursy walut. Pod wzglêdem przychodów, spó³ka ma
dodatni¹ ekspozycjê na kursy EUR/PLN, EUR/SEK oraz SEK/PLN. Po stronie kosztowej najistotniejsza par¹
jest kurs USD/PLN, poniewa¿ ceny celulozy zwyczajowo kwotowane s¹ w dolarach amerykañskich.

Przychody i mar¿a EBITDA
W 2010r. prognozujemy wzrost przychodów o 32% do poziomu 2.4 mld PLN. Wiêksze obroty s¹ w efektem
akwizycji papierni w Grycksbo. W porównaniu LFL przychody spadn¹ o 0.5%. W kolejnych latach przychody
bêd¹ ros³y o odpowiednio 9.3% i 2.3% w zwi¹zku z ca³oroczn¹ konsolidacj¹ nowego zak³adu (w bie¿¹cym
roku Grycksbo jest konsolidowane od marca) oraz ze wzrostem mocy produkcyjnych w fabrykach w Kostrzyniu
oraz Munkedals. Rentowno�æ spó³ki w 2010r. mocno ucierpi na wzro�cie kosztów celulozy i energii.
Prognozujemy, ¿e mar¿a EBITDA wyniesie w bie¿¹cym roku 6%, wobec 13.6% w 2009r. W latach 2011-2012
mar¿a EBITDA wzro�nie do odpowiednio 9.7% i 10.1% na skutek wzrostu spreadu pomiêdzy papierem
graficznym i celuloz¹.

Prognoza przychodów i mar¿y EBITDA Arctic Paper 

�ród³o: Arctic Paper S.A., Millennium DM S.A.
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Inwestycje
W zwi¹zku z chwilow¹ utrat¹ rentowno�ci, spowodowan¹ wzrostem cen surowca, zarz¹d Arctic Paper
zablokowa³ plan inwestycyjny i ogranicza obecnie wydatki do niezbêdnego minimum. Jeszcze na pocz¹tku
2010 roku spó³ka planowa³a stopniowo zwiêkszyæ zdolno�ci produkcyjne zak³adu w Kostrzyniu z 275 tys.
ton rocznie do 310 tys. ton, oraz zak³adu w Munkedals z 160 tys. ton do 175 tys. ton.. Oba projekty mia³y
zostaæ ukoñczone do 2012r.. Rozwa¿any by³ równie¿ plan dodatkowego zwiêkszenia mocy papierni w
Kostrzyniu do 380 tys. ton. Jesieni¹ bie¿¹cego roku zostan¹ podjête decyzje odno�nie wznowienia projektów
modernizacyjnych.

W zwi¹zku z przejêciem fabryki w Grycksbo oraz niestabiln¹ sytuacj¹ na rynku energii elektrycznej w
Szwecji, spó³ka przymierza siê do przeprowadzenia inwestycji energetycznej w tym kraju. Rozwa¿ana jest
budowa elektrowni na biomasê, lub elektrowni wodnej. Ewentualny projekt nie bêdzie zintegrowan¹ czê�ci¹
któregokolwiek z zak³adów grupy. Inwestycja bêdzie mia³a na celu wy³¹cznie zabezpieczenie siê przez
zmienno�ci¹ cen energii.

W zwi¹zku z niepewnym charakterem inwestycji, w naszych prognozach uwzglêdniamy jedynie zwiêkszenie
mocy produkcyjnych papierni w Kostrzynie do 310 tys. ton oraz zak³adu w Munkedals do 175 tys. ton.
Zak³adamy jednak, ¿e realizacja obu projektów opó�ni siê o rok.
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Porównanie wyników Mondi i Arctic Paper
Sprzeda¿, EBIT
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�ród³o: Sprawozdania spó³ek
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Wyniki finansowe

Rachunek wyników (mln PLN)
2008 2009 2010p 2011p 2012p 2013p

przychody netto 1 269.6 1 809.1 2 386.7 2 608.1 2 669.2 2 766.6

koszty wytworzenia 1 016.5 1 340.6 1 961.2 2 041.0 2 081.3 2 149.8

zysk brutto na sprzeda¿y 253.1 468.5 425.6 567.1 587.9 616.9

koszty sprzeda¿y i ogólnego zarz¹du 221.1 296.7 381.9 417.3 427.1 442.7

saldo pozosta³ej dzia³alno�ci operacyjnej 34.2 7.5 12.5 12.7 13.2 -4.2

EBITDA 122.4 246.6 143.8 253.5 268.5 266.1

EBIT 66.2 179.3 56.1 162.5 174.0 170.0

saldo finansowe -11.3 -26.3 -17.8 -16.7 -15.6 -13.6

zysk przed opodatkowaniem 54.9 153.1 38.3 145.9 158.5 156.4

podatek dochodowy 4.6 20.7 5.7 23.3 26.9 28.1

zysk netto 50.3 132.4 32.6 122.5 131.5 128.2

EPS 1.1 2.5 0.6 2.2 2.4 2.3

Bilans (mln PLN)
2008 2009 2010p 2011p 2012p 2013p

aktywa trwa³e 574.8 610.1 950.1 984.3 1 007.7 1 014.1

   warto�ci niematerialne i prawne 49.3 42.8 212.2 213.1 214.0 215.0

   rzeczowe aktywa trwa³e 508.5 552.6 723.4 756.4 778.6 783.8

   pozosta³e aktywa d³ugoterminowe 17.0 14.6 14.5 14.8 15.1 15.4

aktywa obrotowe 545.9 570.3 720.0 846.0 923.7 998.2

   zapasy 205.7 167.8 247.2 268.4 285.1 294.5

   nale¿no�ci 266.3 232.0 294.3 357.3 402.2 454.8

   inwestycje krótkoterminowe 71.2 166.5 174.6 216.3 232.3 244.9

aktywa razem 1 120.7 1 180.3 1 670.2 1 830.3 1 931.4 2 012.3

kapita³ w³asny 374.8 617.8 631.1 753.6 848.4 937.1

kapita³ mniejszo�ci 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

zobowi¹zania i rezerwy 745.7 562.3 1 038.9 1 076.5 1 082.8 1 074.9

   zobowi¹zania d³ugoterminowe 367.2 282.0 552.2 540.5 514.0 473.9

   zobowi¹zania krótkoterminowe 378.5 280.3 486.7 535.9 568.8 601.1

pasywa razem 1 120.7 1 180.3 1 670.2 1 830.3 1 931.4 2 012.3

BVPS 8.5 11.8 11.4 13.6 15.3 16.9
�ród³o: Prognozy Millennium Dom Maklerski S.A.
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Cash flow (mln PLN)
2008 2009 2010p 2011p 2012p 2013p

wynik netto 50.3 132.4 32.6 122.5 131.5 128.2

amortyzacja 56.2 67.3 87.6 91.0 94.5 96.1

zmiana kapita³u obrotowego -2.9 -7.1 -14.3 -27.5 -26.2 -25.6

gotówka z dzia³alno�ci operacyjnej 85.0 251.0 125.7 205.0 217.5 214.4

inwestycje (capex) -220.7 -132.5 -259.8 -124.8 -117.6 -102.2

wyp³ata dywidendy -25.7 0.0 -49.3 0.0 -36.8 -39.5

emisja akcji 0.0 117.0 57.6 0.0 0.0 0.0

zmiana zad³u¿enia 191.1 -128.2 153.3 -20.0 -30.0 -45.0

gotówka z dzia³alno�ci finansowej 160.5 -42.2 141.7 -39.0 -84.4 -100.2

zmiana gotówki netto 24.9 76.2 7.6 41.2 15.4 12.0

DPS 0.6 0.0 0.9 0.0 0.7 0.7

CEPS 2.4 3.8 2.2 3.9 4.1 4.0

Wska�niki (%)
2008 2009 2010p 2011p 2012p 2013p

zmiana sprzeda¿y 2.4 42.5 31.9 9.3 2.3 3.6

zmiana EBITDA 13.3 101.5 -41.7 76.3 5.9 -0.9

zmiana EBIT 21.7 170.7 -68.7 189.5 7.1 -2.3

zmiana zysku netto -12.0 163.2 -75.4 276.2 7.4 -2.5

mar¿a EBITDA 9.6 13.6 6.0 9.7 10.1 9.6

mar¿a EBIT 5.2 9.9 2.4 6.2 6.5 6.1

mar¿a netto 4.0 7.3 1.4 4.7 4.9 4.6

sprzeda¿/aktywa (x) 1.1 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4

d³ug / kapita³ (x) 1.0 0.4 0.7 0.6 0.5 0.4

d³ug netto / EBITDA (x) 2.5 0.3 2.0 0.9 0.7 0.5

stopa podatkowa 8.4 13.5 15.0 16.0 17.0 18.0

ROE 13.4 21.4 5.2 16.3 15.5 13.7

ROA 4.5 11.2 1.9 6.7 6.8 6.4

(d³ug) gotówka netto (mln PLN) -306.8 -72.0 -288.9 -227.2 -181.2 -123.6

�ród³o: Prognozy Millennium Dom Maklerski S.A.



Obja�nienia terminologii fachowej u¿ytej w raporcie
EV - wycena rynkowa spó³ki + warto�æ d³ugu odsetkowego netto
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
WNB - wynik na dzia³alno�ci bankowej
P/CE - stosunek ceny akcji do zysku netto na akcjê powiêkszonego o amortyzacjê na akcjê
P/E - stosunek ceny akcji do zysku netto na 1 akcjê
P/BV - stosunek ceny akcji do warto�ci ksiêgowej na 1 akcjê
ROE - stopa zwrotu z kapita³ów w³asnych
ROA - stopa zwrotu z aktywów
EPS - zysk netto na 1 akcjê
CEPS - warto�æ zysku netto i amortyzacji na 1 akcjê
BVPS - warto�æ ksiêgowa na 1 akcjê
DPS - dywidenda na 1 akcjê
NPL - kredyty zagro¿one

Skala rekomendacji stosowana w Millennium Dom Maklerski S.A.
KUPUJ - uwa¿amy, ¿e akcje spó³ki posiadaj¹ ponad 20% potencja³ wzrostu
AKUMULUJ - uwa¿amy, ¿e akcje spó³ki posiadaj¹ ponad 10% potencja³ wzrostu
NEUTRALNIE - uwa¿amy, ¿e cena akcji spó³ki pozostanie stabilna (+/- 10%)
REDUKUJ - uwa¿amy, ¿e akcje spó³ki s¹ przewarto�ciowane o 10-20%
SPRZEDAJ - uwa¿amy, ¿e akcje spó³ki s¹ przewarto�ciowane o ponad 20%
Rekomendacje wydawane przez Millennium Dom Maklerski S.A. obowi¹zuj¹ 6 miesiêcy od daty
wydania, o ile wcze�niej nie zostan¹ zaktualizowane. Millennium Dom Maklerski S.A. dokonuje
aktualizacji wydawanych rekomendacji w zale¿no�ci od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka.

Stosowane metody wyceny
Rekomendacja sporz¹dzona jest w oparciu o nastêpuj¹ce metody wyceny (wybrane 2 z 3):
Metoda DCF (model zdyskontowanych strumieni pieniê¿nych) - metoda uznawana za najbardziej
odpowiedni¹ do wyceny przedsiêbiorstw. Wad¹ metody DCF jest wra¿liwo�æ otrzymanej w ten sposób
wyceny na przyjête za³o¿enia dotycz¹ce zarówno samej firmy, jak i jej otoczenia makroekonomicznego.
Metoda porównawcza (porównanie odpowiednich wska�ników rynkowych, przy których jest notowana spó³ka z podobnymi wska�nikami dla innych firm z tej samej bran¿y b¹d� bran¿ pokrewnych) - lepiej ni¿ metoda
DCF odzwierciedla postrzeganie bran¿y, w której dzia³a spó³ka, przez inwestorów. Wad¹ metody porównawczej jest wra¿liwo�æ na dobór przyjêtej grupy porównawczej oraz porównywanych wska�ników, a tak¿e wysoka
zmienno�æ wyceny w zale¿no�ci od koniunktury na rynku. Metoda ROE-P/BV (model uzale¿niaj¹cy w³a�ciwy wska�nik P/BV od rentowno�ci spó³ki) - metoda uznawana za najbardziej odpowiedni¹ do wyceny banków.
Wad¹ tej metody jest wra¿liwo�æ otrzymanej w ten sposób wyceny na przyjête za³o¿enia dotycz¹ce zarówno samej firmy (zyskowno�æ, efektywno�æ), jak i jej otoczenia makroekonomicznego.

Powi¹zania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spó³k¹ bêd¹ca przedmiotem niniejszego raportu.
Millennium Dom Maklerski S.A. pe³ni funkcjê animatora emitenta dla spó³ek: Ciech, Wielton, Sygnity, Ergis-Eurofilms od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. Millennium Dom Maklerski S.A. pe³ni funkcjê animatora
rynku dla spó³ek: Bank Handlowy, Echo, Jupiter NFI, TP SA, KGHM, Prosper, Optimus, Redan, PKN Orlen, �rubex. Millennium Dom Maklerski S.A. w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy pe³ni³ funkcjê oferuj¹cego w trakcie oferty
publicznej dla akcji spó³ek: Kopex, Warfama, Emperia, Skyline, Konsorcjum Stali od których otrzyma³ wynagrodzenie z tego tytu³u. Spó³ki bêd¹ce przedmiotem raportu moga byæ klientami Grupy Kapita³owej Millennium Banku
S.A., g³ównego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiêdzy Millennium Dom Maklerski S.A., a spó³kami bêd¹cymi przedmiotem niniejszego raportu  nie wystêpuj¹ ¿adne inne powi¹zania, o których mowa
w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 19 pa�dziernika 2005 roku w sprawie Informacji stanowi¹cych rekomendacje dotycz¹ce instrumentów finansowych lub ich emitentów, które by³yby znane sporz¹dzaj¹cemu niniejsz¹
rekomendacjê inwestycyjn¹.

Pozosta³e informacje
Nadzór nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji sporz¹dzi³y rekomendacje, informacja o
stanowiskach osób sporz¹dzaj¹cych jest zawarta w górnej czê�ci ostatniej strony niniejszej publikacji. Data wskazana w prawym górnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji jest dat¹ sporz¹dzenia oraz dat¹ pierwszego
udostêpnienia. Nie wyst¹pi³y istotne zmiany w stosunku do poprzedniej rekomendacji dotycz¹ce metod i podstaw wyceny przyjêtych przy ocenie instrumentu finansowego lub emitenta instrumentów finansowych oraz projekcji
cenowych zawartych w rekomendacji chyba, ¿e zosta³o to wyra�nie zaznaczone w tre�ci rekomendacji. Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana przez Millennium Dom Maklerski S.A. wy³¹cznie na potrzeby klientów
Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papierów warto�ciowych, mo¿e byæ ona tak¿e dystrybuowana za pomoc¹ �rodków masowego przekazu, na podstawie ka¿dorazowej decyzji Dyrektora
Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materia³u w ca³o�ci lub w czê�ci bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejszy dokument, ani jego kopia
nie mog¹ zostaæ bezpo�rednio lub po�rednio przekazane lub wydane osobom w USA, Australii, Kanadzie, Japonii.
Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana z dochowaniem nale¿ytej staranno�ci i rzetelno�ci, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, ¿e s¹ one w pe³ni dok³adne i
kompletne. Podstaw¹ przygotowania publikacji by³y wszelkie informacje na temat spó³ki, jakie by³y publicznie dostêpne i znane sporz¹dzaj¹cemu do dnia jej sporz¹dzenia. Przedstawione prognozy s¹ oparte wy³¹cznie o analizê
przeprowadzon¹ przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnieñ ze spó³k¹ bêd¹c¹ przedmiotem rekomendacji ani z innymi podmiotami i opieraj¹ siê na szeregu za³o¿eñ, które w przysz³o�ci mog¹ okazaæ siê nietrafne.
Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela ¿adnego zapewnienia, ¿e podane prognozy sprawdz¹ siê. Inwestowanie w akcje spó³ki (spó³ek) wymienionych w niniejszej analizie wi¹¿e siê z szeregiem ryzyk zwi¹zanych miedzy
innymi z sytuacja makroekonomiczna, zmiana regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych, ryzykiem stóp procentowych, których wyeliminowanie jest praktycznie niemo¿liwe. Tre�æ rekomendacji nie by³a
udostêpniona spó³ce bêd¹cej przedmiotem rekomendacji przed jej opublikowaniem. Aktualizacja niniejszego raportu  dokonywana jest w zale¿no�ci od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka. Millennium Dom Maklerski S.A.
mo¿e �wiadczyæ us³ugi na rzecz firm, których dotycz¹ analizy. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody poniesione w wyniku decyzji podjêtych na podstawie informacji zawartych w niniejszym
raporcie analitycznym.
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Rekomendacje Millennium DM S.A.

Spó³ka Rekomendacja
Data wydania 

rekomendacji

Cena rynkowa w 

dniu wydania 

rekomendacji

Wycena

Struktura rekomendacji Millennium DM S.A.w I kwartale 2010 roku

Liczba rekomendacji % udzia³

Kupuj 2 11%

Akumuluj 5 28%

Neutralnie 5 28%

Redukuj 4 22%

Sprzedaj 2 11%
18

Kupuj 0 0%

Akumuluj 4 21%

Neutralnie 6 32%

Redukuj 6 32%

Sprzedaj 3 16%

*ostatnie 12 miesiêcy, ³¹cznie ze spó³kami, dla których MDM S.A. pe³ni funkcjê animatora

Struktura rekomendacji dla spó³ek, dla których Millennium DM S.A. 

�wiadczy³ us³ugi z zakresu bankowo�ci inwestycyjnej*


