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Ett framgångsrikt år med  
god lönsamhet och fortsatt  

volymtillväxt 

2019 var ett framgångsrikt år på många plan. Vi fick 
återigen ett kvitto på att vår långsiktiga inriktning mot 
ständiga förbättringar och successiva investeringar 
resulterar i ökad produktion, produktivitet och hållbar-
het. Vårt fokus på att optimera de faktorer vi själva kan 
påverka är nyckeln till vårt värdeskapande både för ett 
hållbart samhälle i stort och för att skapa en god risk- 
justerad avkastning till våra aktieägare. 

ETT STARKT KASSAFLÖDE BÄDDADE  
FÖR EXTRAUTDELNING
Vårt EBIT-resultat uppgick till 268 MSEK och EBIT- 
marginalen var 11,3 procent. Detta framstår som mycket 
bra mot bakgrund av ett successivt försvagat marknads-
läge under året. Kassaflödet från den löpande verksam-
heten var mycket starkt och landade på 462 MSEK. 

Massaleveranserna ökade med hela 7 procent vilket 
innebar att vi nådde målet att avsätta hela volymen vi 
hade tillgänglig till försäljning på lönsamma prisnivåer. 
Detta är resultatet av det målinriktade arbete som vår 
marknadsavdelning genomfört för att utveckla både 
befintliga och nya nischer, på såväl existerande som nya 
geografiska marknader. Uppbyggnaden av en mark-
nadsbearbetning av Centraleuropa i egen regi är ett 
konkret exempel på detta. Genom direktkontakten  
med kunderna ökar vi möjligheten att skräddarsy våra 
produkter till deras behov och förbättrar därmed lön-
samheten för såväl dem som för oss själva.

HÅLLBARHET EN DEL AV VÅRT DNA
Hållbarhet finns naturligt i vårt DNA. Våra produkter är 
en del av lösningen i arbetet med att skapa en lång-
siktigt hållbar utveckling globalt. Liksom skogen binder 

produkterna koldioxid. Steg för steg är vi också på väg 
mot en i praktiken helt fossilfri produktionsprocess genom 
att bark och flis ersätter olja. Under året beslutade vi att 
investera i en ny metangasbrännare i Rottneros Bruk  
vilket innebär att vi i stort sett kommer att nå målet om  
en fossilfri produktionsprocess i bruket.

KRAFTIGT SJUNKANDE MASSAPRISER UNDER 2019
Under 2019 försämrades den globala massamarknaden 
dramatiskt med successivt sjunkande priser som följd. 
Bakgrunden var främst en lägre konsumtionstillväxt 
genom inbromsningen i världsekonomin, inte minst i 
Kina som bland annat påverkades av ökade handels- 
hinder. Samtidigt ökade utbudet på marknaden genom 
ett högt kapacitetsutnyttjande globalt och ökade pro-
duktionsvolymer från flera nordiska aktörer. Mot slutet 
av året förbättrades dock marknadsbalansen och lager-
nivåerna sjönk. Därmed planade prisutvecklingen ut 
på en låg nivå. Bruttopriset för NBSK sjönk från 1 200 
USD vid inledningen av 2019 till cirka 820 USD i slutet, 
motsvarande en nedgång med drygt 30 procent. Den 
långsiktiga trenden, med en årlig konsumtionsökning 
om 1–2 procent, väntas fortsätta. Positivt är också att 
det inte tillkommer några större kapacitetstillskott på 
marknaden under de närmaste åren.

NY LOGOTYP, VISION OCH AFFÄRSIDÉ 
Året var händelserikt på många sätt. I samband med den 
välbesökta årsstämman i Sunne i maj presenterade vi 
koncernens nya logotyp. Den är ett viktigt steg på vägen 
att tydliggöra satsningen på klimatsmarta produkter och 
jämställdhet. Den är också kopplad till projektet ”Ett Rott-
neros” som vi slutförde under året och som bygger på 

Sammantaget var 2019 ett bra år för Rottneros. De senaste årens systematiska arbete i våra 
bruk har bäddat för fortsatt produktionstillväxt och ökad effektivitet. Produktionen ökade med  
3 procent till ett nytt årsrekord, 406 tusen ton. De faktorer vi själva kan påverka utvecklades 
därmed väl och i linje med våra planer. Samtidigt var den svaga marknadsutvecklingen en 

utmaning och en hämmande faktor för resultatet. Trots det var både resultatet och kassaflödet 
starkt vilket innebar att vi kunde dela ut nästan 215 MSEK till våra aktieägare.
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en gemensam värdegrund, ett engagerat ledarskap och 
förtydligar vårt varumärke. Säkerhet, utbildning och kom-
petensförsörjning är viktiga områden som vi fokuserar på.

Koncernens nya vision, Alltid göra skillnad, som 
beslutades under hösten, knyter väl an till själen i vår 
organisation. Som en del i vårt arbete med att förnya 
Rottneros fastställde vi även en omformulerad affärsidé: 
Med nyfikenhet och erfarenhet skapar vi produkter och 
tjänster nära våra kunder. Båda signalerar vårt fokus på 
ständiga förbättringar och att ligga nära våra kunder för 
att genom proaktivitet skapa mervärden så ofta vi kan.

Våra höga ambitioner när det gäller hållbarhet är en 
viktig pusselbit i arbetet med att göra Rottneros till en 
bra arbetsgivare och stärker vårt varumärke när vi söker 
nya talanger till verksamheten.

Under hösten genomförde vi två nyckelrekryteringar 
till koncernledningen, Ola Thomasson som fabriksdirektör 
för Rottneros Bruk och Peter Sävelin som fabriksdirektör 
för Vallviks Bruk. De båda kommer vara centrala i den 
fortsatta utvecklingen av våra bruk mot ökade volymer 
och effektivitet.

FÖRVÄRV AV NYKVIST SKOGS AB
I början av november avtalade vi om att förvärva råvaru- 
företaget Nykvist Skogs AB. Affären stärker råvaruför-
sörjningen ytterligare genom att vi får ökad tillgång till 
råvara från privata skogsägare. Den gruppen svarar  
för omkring hälften av skogsägandet i Sverige. Ambi-
tionen är att fortsätta expandera verksamheten som  

en fristående aktör och successivt växa virkesflödet 
som hanteras.

Vår satsning inom Rottneros Packaging fortsätter.  
I början av året startade den kommersiella tillverkningen 
av formpressade fibertråg i Sunne. Ytterligare en maskin 
planeras vara klar för uppstart under första halvåret 
2020. Efterfrågan på klimatsmarta förpackningar och 
fibertråg är fortsatt stor och växer kraftigt.

Under 2020 står vi inför de betydande utmaningar 
som den snabba spridningen av coronaviruset innebär 
för samhället i stort. Våra medarbetares hälsa har, som 
alltid, högsta prioritet. Därutöver kommer vårt fokus, om 
möjligt, vara ännu starkare mot att fullfölja de senaste 
årens arbete och ytterligare strömlinjeforma bolaget för 
ökad produktion, effektivitet, hållbarhet och närhet till 
våra kunder. Vår inriktning mot att optimera de faktorer 
vi själva kan påverka fortsätter därmed i oförminskad 
takt och vi står väl rustade, både operationellt och finan-
siellt, för att ta oss an de utmaningar som väntar. Många 
av de användningsområden vi levererar till borde kunna 
stå emot den konjunkturavmattningen vi har framöver 
oss relativt väl.

Sist men inte minst vill jag tacka samtliga medarbe-
tare, styrelsen, kunder och leverantörer för ett utmärkt 
samarbete under året. 

Lennart Eberleh 
vd och koncernchef
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