W ZAKŁADACH

„Przed nami ambitne przedsięwzięcie…”
– rozmawiamy z Henrykiem Derejczykiem,
prezesem Arctic Paper Kostrzyn SA
Panie Prezesie, znane są już
wyniki całej Grupy Arctic po

Z czego jeszcze jest Pan zadowolony, jeżeli chodzi o ubiegły rok?

czterech kwartałach 2017 r.
i ogólne plany na przyszłość

Generalnie jestem zadowolony z funkcjonowania firmy

– nowa strategia biznesowa.

i jej kondycji finansowej. Działamy w sposób przewidywalny,

Zdaniem P. Skoglunda, prezesa

spokojny, stabilny, bezpieczny, bez poważniejszych zawi-

zarządu Arctic Paper S.A. – „Pod-

rowań. To jest ważne, bo umożliwia prowadzenie stałego

jęte wysiłki przynoszą rezultaty”.

rozwoju działalności, a wysoki poziom merytoryczny załogi

W jaki sposób Arctic Paper Ko-

pozwala na stawianie i osiąganie nowych celów.

strzyn SA przyczynił się do nich?
Właśnie..., jakie cele przed Wami w tym roku?
Z punktu widzenia Arctic Paper Kostrzyn SA pozytywnie
możemy ocenić minione dwanaście miesięcy ubiegłego

Znajdujemy się na etapie realizacji projektu „315 tysięcy

roku. Najważniejsze, że osiągnęliśmy przyjęty budżet

plus”. Przed nami zadanie zwiększenia mocy produkcyjnych

finansowy, o czym nasi pracownicy świetnie wiedzą, gdyż

do rocznego poziomu 315 tys. ton. W tym celu będziemy

otrzymali bonus, który jest od tego zależny. Nie udało się

realizować dalsze inwestycje, których wartość jest sza-

natomiast zrealizować planu produkcji, odchyłka na pozio-

cowana na ok. 10 mln EUR (ok. 42 mln PLN). Zakończenie

mie 1% była spowodowana wieloma czynnikami. Niektóre

prac powinno nastąpić w trzecim kwartale przyszłego

były zależne od nas, niektóre nie, chociażby ze względu na

roku, a wyznaczony poziom mocy produkcyjnej powinniśmy

rosnące w dalszym ciągu ceny mas celulozowych. Mam jednak nadzieję, że w 2018 r.
zdołamy w pełni zrealizować przyjęty plan.
Panie Prezesie, wróćmy do mas celulozowych… Jak sprostać stałym podwyżkom
cen tego surowca?
Jesteśmy od tego, aby znajdować rozwiązania, które powodują, że Arctic Paper
Kostrzyn SA jest efektywna. W tym celu
staramy się przede wszystkim utrzymywać
właściwe koszty wytwarzania, a także racjonalne ceny papieru dla naszych klientów.
Obecnie rentowność naszych produktów
nie jest taka, jaką byśmy sobie wymarzyli,
ale na akceptowalnym poziomie.
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