Pressemelding
Normalisert lønnsomhet tross volatile energimarkeder
Norske Skogs EBITDA i første kvartal 2022 var NOK 610 millioner, en oppgang fra NOK 422 millioner i fjerde kvartal
2021. Salgsprisen økte for alle papirkvaliteter i kvartalet, som en nødvendig konsekvens av rekordhøye
energikostnader i Europa og et sterkt publikasjonspapirmarked. De europeiske fabrikkene hadde full
kapasitetsutnyttelse i kvartalet. Nature’s Flames pelletsanlegg ble solgt med en gevinst på 175 millioner kroner i
kvartalet.

"Vi har vært i stand til å opprettholde normale marginer på våre trykkpapirprodukter til tross for de volatile prisene
på råvarer og spesielt energi i løpet av kvartalet. Etter betydelige kapasitetsstenginger i industrien de to siste årene,
overstiger etterspørselen etter publikasjonspapir nå tilgjengelig kapasitet, som gjør at våre maskiner kan kjøre for
fullt», sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.
Kontantstrøm fra driften var NOK 196 millioner i kvartalet sammenlignet med NOK 317 millioner kroner i forrige
kvartal. Kontantstrømmen var positivt påvirket av forbedrede driftsmarginer, men negativt påvirket av endringer i
arbeidskapitalen, som i hovedsak skyldes økninger i kundefordringer. Driftsresultatet i første kvartal 2022 var på
NOK 593 millioner sammenlignet med et driftsresultat på NOK 479 millioner i fjerde kvartal 2021. Overskuddet i
kvartalet var NOK 583 millioner mot et overskudd på NOK 400 millioner i forrige kvartal. Netto rentebærende gjeld
var NOK 924 millioner ved utgangen av første kvartal, med en egenkapitalandel på 37%.
Norske Skog solgte i kvartalet pelletsselskapet Nature's Flame for et vederlag på NZD 47,8 millioner til Talley's Group,
et New Zealand-basert næringsmiddelselskap. Bokført gevinst ved salget i kvartalet var NOK 175 millioner.
Status prosjekter
«Vi har i dag den offisielle åpningen av det nye energianlegget i Bruck. Forutsigbar tilgang til rimelig, grønn energi
vil være avgjørende for den langsiktige konkurranseevnen til Bruck. Både byggingen av energianlegget kombinert
med konverteringsprosjektet viser vårt langsiktige engasjement for Bruckfabrikken. I tillegg vil utslippene av fossilt
CO2 vil bli redusert betydelig av det nye energianlegget», sier Ombudstvedt.
Konvertering av avispapirmaskiner ved både Bruck og Golbey vil gi 760 000 tonn med konkurransedyktig,
lavkostnads- og lavutslipps emballasjekapasitet. Emballasjeproduksjonen vil være fullt ut basert på resirkulert fiber
og bruke grønn energi generert fra det nye forbrenningsanlegget for avfall i Bruck og fra et nytt biomasseanlegg på
fabrikkområdet i Golbey. Disse investeringene er finansiert med låneavtaler til et samlet beløp på EUR 265 millioner,
med en gjennomsnittlig løpetid frem til slutten av 2030.
«Vi er stolte av å kunne betjene både publikasjons- og emballasjepapirmarkedet på en bærekraftig og lønnsom måte
i nær fremtid,» sier Ombudstvedt.
Norske Skog arbeider aktivt for å realisere verdier fra industrianleggene ved å utvikle eksisterende infrastruktur og
bransjekompetanse. Arbeidet med å utvikle biokompositter (CEBICO) viste god fremdrift i kvartalet. Gjennom
partnerskapene med Ocean GeoLoop på Skogn og Borg CO2 på Saugbrugs, har Norske Skog som mål å utnytte
mulighetene til å bli CO2 netto negative, samt å utforske økonomisk levedyktige metoder for bruk av biogent CO2.
I tillegg har Norske Skog et mål om å eliminere bruken av fossilbaserte transportmidler innen 2050. Årlig bruker
Norske Skog rundt 2-2.5 millioner tonn returpapir, tre og flis ved de europeiske fabrikkene.
«Gjennomføring av det grønne skiftet i europeisk industri og oppfyllelse av utslippsforpliktelser i Glasgow-avtalen vil
kreve at vår inn- og uttransport skjer med utslippsfrie transportløsninger. Norske Skog Saugbrugs er et veldig godt
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eksempel. Fra mai 2022 vil all langveistransport av tømmer og flis til fabrikken gå på jernbane», sier Sven
Ombudstvedt.

Nøkkeltall, første kvartal 2022
NOK millioner (om ikke annet er oppgitt)
Resultatregnskap
Totale inntekter
EBITDA
Driftsresultat
Resultat for perioden

Q1 2022

Q4 2021

Q1 2021

Hittil 22

Hittil 21

3 590
610
593
583

3 092
422
479
400

2 234
112
204
194

3 590
610
593
583

2 234
112
204
194

Kontantstrøm
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

196
-112

317
-326

163
-238

196
-112

163
-238

Driftsmargin og lønnsomhet (%)
EBITDA margin
Avkastning på investert kapital (annualisert)

17.0
17.8

13.6
8.1

5.0
-7.1

17.0
17.8

5.0
-7.1

94

95

86

94

86

Kapasitetsutnyttelse (produksjon/kapasitet %)

Segmentinformasjon
Samlet årlig produksjonskapasitet for publikasjonspapir for konsernet er 2,1 millioner tonn. I Europa er konsernets
kapasitet 1,8 millioner tonn, mens i Australia er kapasiteten 0,3 millioner tonn. Norske Skog har en rekke pågående
bio produkt- og energiaktiviteter ved alle industrianlegg.
Driftsinntektene økte fra forrige kvartal som følge av høyere salgspriser. Salgsprisene økte i kvartalet på grunn av
høyere energi- og råvarekostnader. Høyere fraktrater økte distribusjonskostnadene per tonn papir i kvartalet.
Variabel kostnad per tonn økte i kvartalet på grunn av betydelig høyere energikostnader. Faste kostnader per tonn
økte noe i kvartalet på grunn av høyere verdsettelse av det langsiktige insentivprogrammet. Konsernets
kapasitetsutnyttelse falt noe fra forrige kvartal til 94%.
Ifølge Eurograph økte etterspørselen etter standard avispapir i Europa med 6% til og med februar sammenlignet
med samme periode i 2021. Etterspørselen etter superkalandrert magasinpapir (SC) falt med rundt 5%, og LWC
magasinpapir falt med rundt 9% til og med februar sammenlignet med samme periode i 2021. I følge offisiell
australsk handelsstatistikk falt etterspørselen etter avispapir i første kvartal i Australasia med 8% sammenlignet med
samme periode i fjor.
Utsikter
De rekordhøye økningene i de største innsatsfaktorene, spesielt energi, er forventet å vedvare de neste månedene.
De fortsatt høye prisene på energi, returpapir og andre innsatskostnader i 2022 kan nødvendiggjøre prisøkninger for
for alle kvaliteter av publikasjonspapir i Europa.
Russlands pågående invasjon av Ukraina fortsetter å skape usikkerhet i utviklingen av den globale økonomien og
råvaremarkedene og spesielt for de europeiske energimarkedene, som er viktig for Norske Skogs virksomhet.
Problemer i de globale forsyningskjedene kan føre til ytterligere driftsutfordringer i 2022.
De betydelige kapasitetsstengningene og emballasjekonverteringene i bransjen har påvirket markedsbalansen for
publikasjonspapir positivt. Ytterligere kapasitetsstenginger har blitt annonsert for 2022 og 2023.
Kapasitetsutnyttelsen i bransjen forventes å forbli høye i 2022.
Energiforbrenningsanlegget ved Bruck er nå midt i igangkjøringsfasen og opererer nå på 75% kapasitetsutnyttelse.
Anlegget vil redusere gassforbruket og dermed CO2-utslippene betydelig for Norske Skog Bruck.

Norske Skog Bruck vil slutte å produsere avispapir i løpet av tredje kvartal, og Bruck vil gå inn i
emballasjepapirmarkedet i første kvartal 2023. Norske Skog Golbey forbereder etableringen av
emballasjepapirproduksjon med forventet produksjonstart i fjerde kvartal 2023.
Norske Skog vil utvikle forretningsmuligheter for CEBINA og CEBICO. Dette betyr å evaluere en potensiell
kapasitetsøkning for CEBICO utover den eksisterende pilotanleggskapasiteten på 300 tonn årlig. Pilotanlegget vil
muliggjøre produksjon og leveranser av større testvolumer til potensielle kunder.
Om Norske Skog
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold
i Europa og Australasia. Norske Skog konsernet driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert
emballasje etter gjennomføringen av de planlagte konverteringsprosjektene. I tillegg driver konsernet en
papirfabrikk i Australia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til
en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og bioproduktprosjekter. Konsernet
har cirka 2.100 ansatte, hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.
Presentasjon og kvartalsmateriell
Selskapet vil ikke holde en live presentasjon, men vil arrangere et webinar idag klokken 08:30 for forhåndsregistrerte
deltakere. Presentasjon, kvartalsregnskapet og pressemeldinger er tilgjengelig på www.norskeskog.com og publisert
på www.newsweb.no under tickeren NSKOG. Hvis du ønsker å motta Norske Skogs pressemeldinger på
publiseringstidspunktet, kan du abonnere på dette gjennom www.newsweb.no.
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