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Nový rekord v obratu díky 
vyšším cenám a objemům 
výroby 

 

Skupina Model Group, která působí v oblasti obalů z hladké, vlnité a kašírované 
lepenky, zvýšila v uplynulém obchodním roce konsolidovaný obrat skupiny z 859 
milionů CHF na 1,07 miliardy CHF, což odpovídá nárůstu o 25 %. Důvodem byla vyšší 
průměrná cena obalů z vlnité a hladké lepenky, výrazně vyšší cena papíru a lepenky 
a vyšší objem výroby. Skupina Model Group zaměstnávala v průměru 4450 lidí (v 
předchozím roce 4225), z toho 822 ve Švýcarsku. Také investice dosáhly rekordní 
hodnoty 150 milionů CHF (v předchozím roce 57 milionů CHF). Nejdůležitějšími 
událostmi roku byla akvizice papírny Stora Enso v saském Eilenburgu s následnou 
změnou názvu na Model Sachsen Papier GmbH a také uvedení stroje na výrobu 
vlnité lepenky v Nové Soli do provozu, celkem třetího v Polsku. 

 

Úspěšný objem prodeje - nižší marže 

Skupina Model vyrobila ve svých 16 výrobních závodech ve Švýcarsku, Německu, Polsku, České 
republice a Chorvatsku téměř 1,6 miliardy m2 obalů nebo archů z vlnité lepenky, což odpovídá více 
než 5% růstu, a 408 000 tun obalového papíru pro výrobu vlnité lepenky. Kvůli vážnému požáru 
kabelového kanálu ve Weinfeldenu se jen tak tak podařilo dosáhnout objemu z předchozího roku. 

Velká poptávka po obalech z vlnité lepenky nadměrně vytížila navazující výrobu papíru, neboť ta již 
vyrábí v nepřetržitém režimu po 7 dní v týdnu. Rozšíření objemu výroby není v krátkodobém 
horizontu možné, a proto změny cen reagují nadprůměrně. Rychle rostoucí ceny papíru se do cen 
obalů mohly a stále mohou přenést se značným časovým zpožděním. Vzhledem k tomu, že 
společnost Model sama vyrábí pouze polovinu své potřeby papíru a navíc se výrazně zdražila i hlavní 
surovina, sběrový papír, a nákladový faktor, energie, došlo navzdory prodejním úspěchům k poklesu 
ziskové marže. 
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Výhled do budoucna 

Očekáváme, že všeobecný úspěch vlnité lepenky jako preferovaného a udržitelného obalového 
materiálu v kombinaci s naší strategií kvality a produktivity povede i v letošním roce k nárůstu 
prodeje. Pro rok 2022 očekáváme investice ve výši více než 200 milionů švýcarských franků, z nichž 
velký podíl budou mít první kroky proměny papírny v Eilenburgu z výroby grafických papírů na 
obalové papíry. Kromě toho se zaměříme na projekty automatizace, protože výrazný nárůst absencí, 
zejména v důsledku karanténních pravidel, výrazně zvyšuje jejich rentabilitu. Trend home office 
podporovaný politikou také snížil produktivitu administrativních úkonů a zároveň zvýšil kybernetická 
rizika; to bude i zde hnacím motorem digitalizace, zejména v oblasti umělé inteligence. 

 

Skupina Model vyvíjí, vyrábí a dodává vysoce kvalitní obaly z hladké, vlnité a kašírované lepenky, od 
jednoduchých přepravních obalů až po vysoce zušlechtěné krabičky na pralinky a parfémy. Skupina je 
zastoupena 12 společnostmi v sedmi zemích. Hlavními trhy jsou Německo, Švýcarsko, Česká 
republika, Polsko, země Beneluxu, Rakousko, Francie, Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko, Maďarsko a 
Bosna a Hercegovina. Sídlo společnosti se nachází ve švýcarském Weinfeldenu. 
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