
Långsiktiga mål:
Minska beroendet av variationer i massapriser 
och växelkursen genom att bredda affärsbasen 
och öka andelen intäkter som ej kommer från 
massaförsäljning.

Motverka inflation inom fasta kostnader 
genom att ha en årlig tillväxt av produktions-
volymen.

Upprätthålla den starka soliditeten och låga 
skuldsättningsgraden.

Mätbara mål:   
Utdelning av nettoresultat  30-50%
Massaproduktion, årlig tillväxt +3%
Andel intäkter, ej massa 2023 >10%
Soliditet > 50%

UTDELNING AV  
NETTORESULTAT

MASSAPRODUKTION  
ÅRLIG TILLVÄXT

Utfall 2021:  
Utdelningen återupptogs tack vare starkt 
resultat och kassaflöde. Massaproduktionen 
hölls tillbaka av oplanerade stopp och höga 
elpriser.

Andelen intäkter som inte kom från massa- 
försäljning ökade samtidigt som totala 
omsättningen steg med 10 procent. Solidi- 
teten ökade till 64 procent tack vare god 
lönsamhet och reducerad skuldbörda.

 

ANDEL INTÄKTER EJ MASSA
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* Försäljning av biprodukter ingick  
inte i koncernens nettoomsättning.
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Tillväxt, uthållig  
lönsamhet och gradvis 

breddad intäktsbas 
Uthållig lönsamhet och starka finanser utgör fundament i ett långsiktigt hållbart Rottneros.  
Ett högt kapacitetsutnyttjande är därför avgörande. För att minska beroendet av variationer 

i massapriser och valutakurser strävar koncernen även efter att bredda sin affärsbas  
utanför massatillverkningen.

EN AVGÖRANDE HÅLLBARHETSFRÅGA
Uthållig lönsamhet och starka finanser är en prioriterad hållbar-
hetsfråga för koncernen. De investeringar som görs utvärderas 
och beslutas utifrån att de alltid ska vara finansiellt, miljömässigt 
och socialt hållbara.

En ny och gradvis växande nivå för tillgängligheten och 
produktionsvolymen i bruken har etablerats genom de större 
investeringsprojekt som genomfördes mellan 2015 och 2018, 
med fortsatta optimeringar och förbättringar under 2019-2021. 
Ett högt kapacitetsutnyttjande är nyckeln till en lönsam och 
finansiellt hållbar utveckling. Andra viktiga resultat av projekten 
är minskat fossilberoende, kvalitetsförbättringar och en ökad 
energieffektivitet.

Solida finanser med en stark balansräkning är av stor vikt för 
att kunna möta en svag konjunktur med risk för vikande massa- 
priser. Koncernen har därför satt upp ett finansiellt mål att solidi- 
teten ska vara över 50 procent.

UTMANINGAR, MÅL OCH METODER
Massaindustrin är en cyklisk bransch där priserna främst sätts  
i USD. Det innebär en hög känslighet för såväl konjunktur- 
utvecklingen som svängningar i valutakurser. För att minska 
beroendet av variationer i massapriser och valutakurser strävar 
koncernen efter att gradvis bredda sin affärsbas och öka andelen 
intäkter som inte kommer från massaförsäljning. Målet är att öka 
den andelen till minst 10 procent av omsättningen senast år 
2023. Under 2021 uppgick andelen till 7 procent av koncernens 
nettoomsättning.

För att motverka inflation inom fasta kostnader, bland annat 
årliga löneökningar, är det viktig med en underliggande tillväxt 
av produktionsvolym och ökad produktivitet. Därav följer målet 
om en årlig tillväxt av produktionsvolymen på 3 procent.

STARKT FINANSIELLT RESULTAT
Under 2021 fortsatte koncernens arbete med att successivt  
öka tillgängligheten i produktionen genom ett långsiktigt och 
systematiskt förbättringsarbete. Samtidigt utsattes produktionen 
för vissa övergående störningar vilket gjorde att produktionen 
av sulfatmassa var något lägre, bland annat på grund av körbar- 
hetsproblem under den kalla perioden i början av året. 

Produktionen av slipmassa begränsades under hösten, i  
samband med de höga elpriserna. Kostnadskontroll hade sam- 
tidigt hög prioritet vilket innebar att de fasta kostnaderna hölls 
nere. Genom främst en stark prisutveckling på massamarknaden 
förbättrades koncernens resultat kraftigt under 2021 jämfört 
med föregående år.

POLICYS OCH STYRANDE DOKUMENT PÅ OMRÅDET
Viktiga styrande dokument för fokusområde hållbar lönsamhet 
är hållbarhetspolicy, Rottneros affärsidé, vision och värdegrund, 
inklusive uppförandekoden. 

BREDDNING AV INTÄKTSBASEN
Satsningen på fibertråg inom Rottneros Packaging utgör en vik-
tig del av breddningen av verksamheten. Under året signerades 
en avsiktsförklaring med Arctic Paper om ett 50/50 samriskbolag  
i Polen i syfte att bygga en fabrik för formpressade fibertråg. 
Uppstarten planeras till slutet av 2023. Investeringen för sam-
riskbolaget förväntas uppgå till motsvarande cirka 12-15 MEUR. 
Tillverkningskapaciteten beräknas uppgå till 60-80 miljoner för- 
packningar årligen, vilket kan jämföras med Rottneros Packagings 
befintliga anläggning i Sunne med en kapacitet om 15-20 miljoner 
enheter.

Ytterligare ett viktigt exempel på breddning av intäktsbasen 
är Nykvist Skogs, som ingår i koncernen sedan i början av 2020. 
Förvärvet säkrar råvarutillgången, främst från småskaligt och  
privatägt skogsbruk, och ger intäktsströmmar från virkesleveranser 
samt från olika tjänster runt skogsbruket. 

Rottneros deltar i flera innovativa projekt och förstudier och 
samarbetar med nystartade företag. Dessa har det gemensamma 
fokuset på nya produkter tillverkade av skogsråvara istället för 
fossil råvara. Bland annat handlar det om cellulosafiber till bygg-
material, oljeabsorbent och biobränsle. Ambitionen från Rottneros 
sida är att något eller några av dessa samarbeten ska leda till 
nya framtida produkter och på sikt bredda Rottneros intäktsbas.

KONCERNEN VÄRNAR OM EN STARK BALANSRÄKNING 
På grund av osäkerheten kring pandemins effekter på massa- 
marknaden och för att värna koncernens starka balansräkning 
beslutade Rottneros styrelse våren 2020 att ingen utdelning 
skulle lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019. Därmed 
kunde bolaget bibehålla sin starka soliditet och låga skuldsätt-
ningsgrad under 2020, trots den svaga marknadsutvecklingen. 

På hösten 2021, när marknadsbetingelserna förbättrats 
väsentligt, beslutade en extrastämma att dela ut 45 öre per aktie, 
motsvarande 48 procent av det sammanlagda nettoresultatet för 
2019 och 2020. Under sommaren 2021 ingick Rottneros ett nytt 
låneavtal som innebar lägre finansieringskostnader samt en 
stärkt balansräkning.

Soliditeten uppgick vid utgången av 2021 till 64 procent. 
Koncernens likvida medel uppgick samtidigt till 161 MSEK och 
outnyttjade krediter till 282 MSEK. Den räntebärande nettokassan 
var 16 MSEK.
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