Press Release

Nowy rekord obrotów ze
względu na wyższe ceny i
wolumeny
W ubiegłym roku obrotowym Grupa Model, która działa w obszarze produkcji
opakowań z tektury litej i falistej, zwiększyła skonsolidowaną sprzedaż Grupy z 859
milionów CHF do 1,07 miliarda CHF, co odpowiada wzrostowi o 25%. Było to
spowodowane wyższą średnią ceną opakowań z tektury falistej i litej, znacznie
wyższymi cenami papieru i tektury oraz wyższym wolumenem produkcji. Grupa
Model zatrudniała średnio 4450 osób (w poprzednim roku 4225), z czego 822 w
Szwajcarii. Inwestycje również osiągnęły rekord na poziomie 150 mln CHF (w
poprzednim roku 57 mln CHF). Najważniejszymi wydarzeniami roku były przejęcie
papierni Stora Enso w Eilenburgu w Saksonii, z późniejszą zmianą nazwy na Model
Sachsen Papier GmbH oraz uruchomienie w Nowej Soli trzeciej w Polsce tekturnicy
Model.

Dobra sprzedaż - niższe marże
Grupa Model wyprodukowała prawie 1,6 miliarda m2 opakowań z tektury falistej lub arkuszy tektury
falistej w 16 zakładach produkcyjnych w Szwajcarii, Niemczech, Polsce, Czechach i Chorwacji, co
odpowiada wzrostowi o ponad 5% oraz 408 000 ton papieru do produkcji tektury falistej. Z powodu
poważnego pożaru instalacji elektrycznej w Weinfelden nie udało się osiągnąć wolumenu z
poprzedniego roku.
Duże zapotrzebowanie na opakowania z tektury falistej przeciążyło pierwotną produkcję papieru,
działającą już w trybie 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu. Zwiększenie wolumenu produkcji nie
jest możliwe w krótkim okresie, dlatego ceny reagują wzrostami. Szybko rosnące ceny papieru mogły
i nadal mogą być przenoszone na ceny opakowań ze znacznym opóźnieniem. Jako że Grupa Model
sama zaspokaja produkcyjnie jedynie połowę swoich potrzeb papierniczych, a ponadto, główny
surowiec czyli makulatura oraz główny czynnik kosztowy czyli energia również wyraźnie podrożały,
w rezultacie marża zysku pomimo sukcesów sprzedażowych spadła.
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Perspektywy
Spodziewamy się, że popularność tektury falistej jako preferowanego i zrównoważonego materiału
opakowaniowego, w połączeniu z naszą strategią stawiania na jakość i produktywność, będzie nadal
prowadzić do wzrostu sprzedaży w bieżącym roku. W 2022 roku planujemy inwestycje o wartości
ponad 200 milionów CHF, czego zasadniczą część będą stanowić pierwsze etapy konwersji papierni
w Eilenburgu z papieru graficznego na papier opakowaniowy. Ponadto, kładziemy nacisk na projekty
automatyzacji, ponieważ wyraźny wzrost absencji, głównie ze względu na zasady kwarantanny,
znacznie zwiększa ich rentowność. Jednocześnie, promowany przez rządową administrację trend
home office zmniejszył produktywność zadań administracyjnych i tym samym zwiększył
cyberzagrożenia; będzie to również napędzać cyfryzację, zwłaszcza w obszarze sztucznej
inteligencji.

Grupa Model projektuje, produkuje i dostarcza wysokiej jakości opakowania z tektury litej i falistej,
począwszy od prostych opakowań transportowych aż po wyrafinowane pudełka na praliny i perfumy.
Grupę reprezentuje 12 podmiotów zlokalizowanych w siedmiu krajach. Główne rynki to Niemcy,
Szwajcaria, Czechy, Polska, Benelux, Austria, Francja, Słowacja, Chorwacja, Słowenia, Węgry oraz
Bośnia i Hercegowina. Centrala Grupy znajduje się w Weinfelden w Szwajcarii.
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