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Nordic Paper är en marknadsledande specialpappers-

producent inom två nischade segment i 

pappersindustrin. Bolaget verkar på en marknad som 

växer drivet av globala trender och karaktäriseras av 

höga inträdesbarriärer. 2021 var ett år med betydande 

kostnadsökningar för bolaget och de hann inte med att 

justera detta med prisökningar mot kund. Under 2022 

har de eftersläpande prishöjningarna påbörjats och 

fler kommer komma. Högre priser mot kund, högre 

produktion och tilläggsförvärvet av pappersbruket 

Glassine är alla faktorer som kommer bidra till en stark 

tillväxt under 2022. Uppnås estimerad vinst för 2022 

ses en betydande uppsida från dagens kurs. 

 

 

Fakta  

VD  Anita Sjölander 

Lista Nasdaq Mid Cap 

Ticker NPAPER 

Aktiekurs (30/6) 39,50 kr 

Börsvärde 2642,9 mSEK 

P/E (R12) 11,8 

P/E 22e 4,66 

 

 

Finansiella mål    

Nettoomsättningstillväxt 2-4% (+förvärv) 

EBITDA-marginal 
20% på medelllång 

sikt 

Nettoskuld/EBITDA <2,5x 

Utdelningspolicy 
50-70% av årets 

resultat 

  

 
 
 
 
 

       

Nordic paper är en specialpappersproducent och är 

noterade på Nasdaq Mid Cap. Noteringen skedde 

hösten 2020. Bolaget är relativt nytt på börsen, men 

har en lång historia med tillverkning av papper och 

massa sedan slutet av 1800-talet. Produktionen 

återfinns i Sverige, Norge och Kanada och Nordic 

Paper har nu totalt fem produktionsanläggningar i 

och med senaste förvärvet av Glassine i Québec. 

Nordic Paper har ca 700 kunder i omkring 70 länder 

och nästan 95% av det papper som bolaget tillverkar 

exporteras. Totalt har bolaget ca 690 medarbetare. 

Bolaget har ett börsvärde på ca 2,6 miljarder. 

 

Analysen är skriven av @aktiehesten 
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Nordic Paper är med sina 

högkvalitativa specialpapper 

idag marknadsledare i sina 

nischer. Marknaden 

karaktäriseras av höga 

inträdesbarriärer och kräver 

stora investeringar för att slå 

sig in på. Idag ser vi fler bruk 

som stänger ner än som 

startar. 

En global megatrend är det 

ökade fokuset på 

hållbarhet. Nordic Paper 

positionerar sig här 

perfekt, då bolagets 

produkter i mångt och 

mycket är ett hållbart 

substitut för plast.  

Nordic Paper värderas 

till P/E 11,8 på R12. 

Uppnås estimerad vinst 

för 2022 handlas bolaget 

för närvarande till P/E 

4,7 22e. Jag bedömer att 

detta är ett alldeles för 

lågt pris för en 

marknadsledare på en 

marknad med höga 

inträdesbarriärer och 

som rider på globala 

megatrender. 

- Anita Sjölander, CEO 

Nordic Paper (22-04-28) 

“Efterfrågan för våra produkter är 

fortsatt mycket stark på alla 

marknader och våra 

produktprishöjningar har 

kompenserat för kvartalets 

kostnadsinflation och även ökat 

vår lönsamhet.” 

• Nischad marknadsledare 

• Tillväxt drivet av globala megatrender 

• Höga inträdesbarriärer 

• ESG 

• Låg värdering 

• Stabil lönsamhet pga produktbalansen 

• Långa och stabila kundrelationer 
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1956 inleddes första byggnadsetappen av "nya 
fabriken" vid Bäckhammars bruk. Ägare på den tiden 
var Carl-Bertel Nathhorst och Victor Hasselblad. Det 
är samme Victor Hasselblad som tillverkade kameror, 
som ägde Bäckhammars bruk en gång i tiden. 
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Nordic Paper hade den 31:e mars 2022 totalt 3911 

aktieägare. På topp 10 hittar vi storägarna Shanying 

International med 48,2% av rösterna och i övrigt 

svenska och utländska institutioner.  

 

Nordic Paper har ett relativt sett lågt 

insiderägande. Ingen i styrelsen (Ying Che 

representant för storägaren Sutriv Holding) eller 

koncernledningen återfinns bland topp tio största 

ägarna. Detta förklaras av att bolaget har ägts av 

PE-firmor i flera vändor: Petek och Norgeinvestor 

2006, Special Solutions Venture Partners III 2014 

och Shanying International 2017. Detta försvårar så 

klart för ledning och styrelse att ha byggt upp 

betydande poster. 

 

Vid årsstämman 19:e maj 2022 utformades ett 

incitamentprogram (teckning 2025), där samtliga i 

koncernledningen tecknat sig för optioner vilket 

kommer öka insiderägandet. Sett till sina tidigare 

innehav kommer optionsprogrammet öka lednings 

innehav betydligt. Incitamentsprogrammet ger en 

maximal utspädning om 0,89% vid full teckning. 

Inga tidigare utestående incitamentsprogram finns. 
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Nordic Paper är en specialpappersproducent och producerar papper inom två olika segment: 

kraftpapper och naturligt greaseproofpapper. Bolaget riktar in sig på A-kvalitetssegmentet, som 

kännetecknas av att kunderna har höga krav på papprets kvalité och egenskaper (till skillnad från B- 

och C-kvalitetssegmentet). Nordic paper äger ingen skog, utan köper in råmaterialet för att sedan 

tillverka pappersmassa och papper. Produktionen av kraftpapper sker i Bäckhammar och Åmotfors, 

medan produktionen av greaseproofpapper sker i Säffle, Greåker (Norge) och Québec. Totalt kommer 

ca 22% av nettoomsättningen från Nordic Papers tio största kunder.  
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Segmentet kraftpapper innefattar oblekt säckpapper, 

MG-papper samt olika typer av specialpapper av hög 

kvalitet för industriellt bruk. Användningsområden för 

MG- och säckpapper är till exempel påsar och säckar 

för livsmedel och byggmateriel samt maskerings- och 

skyddspapper för olika applikationer. Specialpappret 

används vid tillverkning av produkter som exempelvis 

laminat, rostfritt stål samt i elektriska transformatorer. 

Pappersbruken i Bäckhammar och Åmotfors tillhör 

detta segment. Segmentet säljer också en viss mängd 

massa. 

Strategi 

Nordic Paper kommer att ha fortsatt fokus på 

befintligt produktsegment och bygga långvariga 

relationer med de främsta kunderna. Bolaget avser 

också att selektivt expandera till nya marknader såsom 

Kina och andra delar av Asien-Stillahavsregionen. 

Enligt Nordic Paper finns det möjligheter att 

ytterligare optimera produktmixen genom att skifta 

försäljning från nischsegment med högre 

priskänslighet till mer snabbväxande nischsegment 

med högre lönsamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraftpapper-segmentet i siffror 

EBITDA-marginal - Q1’22 39,1% Nettomsättning – Q1’22 575 
mSEK 

EBITDA-marginal – steady 
state 

25-
30% 

Del av nettoomsättning Q1’22 54% 

Över 80% av kunderna i kraftpapper-segmentet har använt Nordic Papers produkter i 
över 6 år 
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Segmentet naturligt greaseproof-papper innefattar 

hög-klassigt, naturligt fettresistent papper för 

livsmedelsindustrin. Fettresistent livsmedelspapper 

används vid tillredning, produktion, förpackning och 

lagring av livsmedel, till exempel i bakformar, 

bakplåtspapper, förpackningar för färdigmat och 

omslagspapper för kött, smör och andra feta livsmedel. 

Pappersbruken i Greåker och Säffle hör till detta 

segment liksom det förvärvade pappersbruket i 

Québec. 

Strategi 

Bolaget tror sig kunna öka volymerna genom att lyfta 

fram hållbarhetsaspekterna hos produkten, då Nordic 

Papers produkter inte innehåller skadliga 

fluorkemikalier. Försäljningen ska också öka genom att 

selektivt expandera till mindre utvecklade marknader. 

Fokus kommer vara att fortsätta växa i Europa och 

Nordamerika, men också bygga upp sin position på 

marknaden i Asien-Stillahavsregionen. I Europa ligger 

fokus på att växa inom den professionella delen av 

matsektorn. I Nordamerika kommer fokus ligga på att 

öka marknadsandelen för bakformar, 

livsmedelsförpackningar och bakplåtspapper inom 

detaljhandeln, vilket bolaget också gjort i och med 

förvärvet i Québec. Vidare kommer Nordic Papper 

fortsätta inrikta sig på den lågcykliska 

/konjunkturokänsliga och växande livsmedelsindustrin. 

Bolaget kommer fortsatt leverera både till 

detaljhandeln (matlagning i hemmet) och den 

professionella sektorn (foodservice industrin) för att 

uppnå en bra efterfrågebalans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturligt greaseproofpapper-segmentet i siffror 

Adj. EBITDA-marginal - Q1’22 7,3% Nettomsättning – Q1’22 494 mSEK 

EBITDA-marginal – steady 
state 

17-21% Del av nettoomsättning Q1’22 46% 

Över 90% av kunderna i kraftpapper-segmentet har använt Nordic Papers produkter i 
över 6 år 
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Historiskt har kraftpapper och naturligt greaseproof-papper upplevt olika cykliska mönster under 

konjunkturcykeln, vilket lett till en välbalanserad produktportfölj som bidrar med en stabil EBITDA-

marginal över tid. Segmenten fungerar alltså som en naturlig hedge mot varandra då kraftpapper-

segmentet gynnas av höga massapriser och är relativt okänsligt för ökade elpriser, medan greaseproof-

segmentet initialt missgynnas av höga massapriser och elpriser (innan prisjustering görs). Nedan ses 

den historiska utvecklingen, vilket visar Nordic Papers stabila utveckling. 2020 påverkades negativt av 

Corona-krisen och 2021 påverkades negativt av historiskt höga marknadspriser i el och massa, vilket ses 

i diagrammet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordic Paper påverkas i viss utsträckning av säsongsvariationer under sitt räkenskapsår, framför allt 

på grund av planerade produktionsstopp i Q3. Under produktionsstoppen står produktionen still och 

rörelseresultatet påverkas negativt av lägre täckningsbidrag och av något lägre leveransvolymer. 

Under 2022 blir produktionsstoppet i Säffle kortare i och med omstruktureringen som gjorts samt att 

förvärvet Glassine (Quebec) har kortare produktionsstopp än övriga delar, vilket ger en positiv effekt 

på resultatet i Q3 i jämförelse med tidigare år. 
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Bäckhammar 

 

Etablerat: 1871 
Beskrivning: Huvudkontor. Integrerat massa och pappersbruk som producerar oblekt 
kraftpapper. Sulfatmassa levereras till Åmotfors bruk samt Säffle Bruk och överskottsmassa 
säljs externt. 
Affärsområde: Kraftpapper 
Antal pappersmaskiner: 2 
Pappersproduktionskapacitet: 159 kton per år 
Massaproduktionskapacitet: 230 kton per år 
Produkter: Säck och MF-papper samt MG-papper 

Åmotfors 

 

Etablerat: 1896 
Beskrivning: Pappersbruk med unika pappersmaskiner som producerar oblekt kraftpapper. 
Oblekt sulfatmassa levereras från Bäckhammars bruk. 
Affärsområde: Kraftpapper 
Antal pappersmaskiner: 2 
Pappersproduktionskapacitet: 50 kton per år 
Massaproduktionskapacitet: Ej tillämplig 
Produkter: Mellanläggspapper för stålindustrin och absorbent kraftpapper 

Säffle 

 

Etablerat: 1883 
Beskrivning: Pappersbruk som producerar naturligt greaseproof-papper. Oblekt sulfatmassa 
levereras från Bäckhammar Bruk samt köps externt. Massaproduktionen nedlagd vid 
omstruktureringen. 
Affärsområde: Natural Greaseproof 
Antal pappersmaskiner: 2 
Pappersproduktionskapacitet: 33 kton per år (+10% med start Q2 2022) 
Massaproduktionskapacitet: Ej tillämplig 
Produkter: Bakplåtspapper, bakformar och förpackningar 

Greåker 

 

Etablerat: 1905 
Beskrivning: Pappersbruk som producerar naturligt greaseproofpapper. Massa levereras från 
externa leverantörer. 
Affärsområde: Natural Greaseproof 
Antal pappersmaskiner: 2 
Pappersproduktionskapacitet: 44 kton per år  
Massaproduktionskapacitet: Ej tillämplig 
Produkter: Bakplåtspapper, bakformar och barriärpapper 

Glassine Canada 

 

Etablerat: 1952 
Beskrivning: Pappersbruk som producerar naturligt greaseproofpapper. Massa levereras från 
externa leverantörer. 
Affärsområde: Natural Greaseproof 
Antal pappersmaskiner: 1 
Pappersproduktionskapacitet: 12 kton 
Massaproduktionskapacitet: Ej tillgängligt 
Produkter: Bakplåtspapper, mellanläggspapper för bacon, papper till bakformar och annat 
specialpapper. 
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Nordic Paper är ingen konverterare/omvandlare (process där papper används för att tillverka en 

annan pappersprodukt) och säljer inte till slutkund. Fördelen med detta är att de inte 

konkurrerar med sina konsumenter. Nordic Papers produkter säljs till kunder via tre olika typer 

av försäljningskanaler: direkt via bolagets säljrepresentanter, via försäljningsagenter eller via 

handelshus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordic Paper har cirka 1700 aktiva leverantörer, varav 

95% finns i Skandinavien. Ca 58% av koncernens 

totala kostnader utgörs av rörliga kostnader (2021), 

dvs råmaterial och andra insatsvaror och tjänster. 

Fördelningen ses i diagrammet till höger. 

 Inköp av ved och massa 

Nordic Paper har inga egna skogstillgångar, utan köper all skogsråvara till produktionsprocessen 

från externa leverantörer. Största delen köps in från lokala leverantörer, vilket ger tillgång till 

långfibrig ved och medför korta ledtider samt låga transportkostnader. Norddic Paper har 

långvariga relationer med sina leverantörer av ved och har en mix av stora och små leverantörer 

för att säkerställa en stabil vedförsörjning. När framtida investeringen i ett nytt renseri i 

Bäckhammar är gjord kommer beroende av sågverksflis att minska, vilket är en mer rörlig 

marknad än massaveden. Nettoexponeringen mot massamarknaden är relativt låg, då Nordic 

Paper har egen massaproduktion i Bäckhammar. Den massa som köps in köps från ett flertal 

leverantörer. 

Inköp av energi 

Nordic Papers bruk behöver energiförsörjning av el och ånga. Ångan kan produceras på plats 

genom förbränning i en panna  eller köpas in externt. I Åmotfors köps ångan in från Åmotfors 

Energi AB, som Nordic Paper äger till 37,6%. Största delen av den energi som produceras 

levereras till Nordic Paper och ca 75% av energin som förbrukas i Åmotfors bruk kommer från 

Åmotfors Energi AB. Under 2021 konsumerade Nordic Paper 488 GWh el, varav 122 GWh var 

egenproducerad el (25% av totalen). Den egenproducerade elen används vid Bäckhammar och 

utgör 60% av Bäckhammars förbrukning. Elpriset tryggas också genom fastprissäkring, men 

aldrig 100% av volymen. Gas- och oljepris sätts månadsvis. 
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Enligt Marketwatch var den globala marknaden för greaseproofpapper uppskattad till $75,97 miljoner 

2021 och förväntas att växa med en CAGR på 5.35% mellan 2021 till 20271. Marknaden för 

kraftpapper var enligt Data Bridge Market Research till $16,76 miljarder 2021 och förväntas att växa 

till $22,35 miljarder 2029 med en CAGR på 3,66% mellan 2022 och 20292. 

Nordic Paper är, som sagt, en nischad aktör och det är svårt att likställa bolaget med andra aktörer, 

då marknaden de adresserar är så pass nischad. Marknaden som Nordic Paper adresserar (kraft och 

greaseproof) utgör ca 10 respektive 1 miljon ton (mt) i produktion, vilka är väldigt små i relation till 

övriga marknader inom pappersindustrin. Inom den här nischen riktar sig Nordic Paper in sig på A-

kvalitetssegmentet på den europeiska marknaden för kraftpapper och den globala marknaden för 

greaseproof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordic Paper verkar på en strukturellt växande marknad vars tillväxt stödjs av globala trender som 

bland annat urbanisering och hållbarhet. 

Hållbarhet. Bolagets marknadssegment rider på hållbarhetsvågen, där konverteringen från plast mot 

mer hållbara substitut likt papper är högaktuell. Utfasningen av plast (PFAS) inom food packaging är 

något som bara är i sin linda globalt. Nordic Paper såg en stark trend under 2021 att fler och fler inom 

E-handeln gick över till eller testade förpackningslösningar baserade på oblekta kraftpapper för att 

minska användningen av nuvarande förpackningslösningar i plast5. För tillfället sker också regleringar 

och lagstiftning som gynnar pappersindustrin. Ett exempel är införandet av plastpåseskatt i Sverige 

den 1:e maj 2020 som ökade efterfrågan på papperskassar. Enligt FN har 127 länder globalt (2018) 

introducerat någon form av reglering som ska reducera användningen av plast. 

Kina och Indien. Kina gick i januari 2020 ut med att de förbjöd användningen av engångsplaster och 

målet är att all användning av engångsplaster ska vara borta 2025. Plastpåsar förbjöds också och 
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initialt endast i de större städerna, men nu under 2022 ska förbudet träda i kraft för samtliga städer i 

Kina. Vidare gäller förbudet också sugrör, plastbestick, plastpaketering inom leveranssektorn9. 

Efterfrågan på pappersprodukter förväntas också stiga kraftigt framöver i Indien och då också drivet 

av bland annat en ökad medvetenhet kring hållbarhet, urbanisering, befolkningen får det bättre 

ekonomiskt, E-handeln ökar och så vidare. Den indiska konsumtionen av pappersprodukter per capita 

låg runt 11 kg per år 2017, vilket kan jämföras med det globala snittet på 57 kg per capita eller 

Nordamerika i topp med 224 kg per capita10. I maj 2022 rapporterades det att pappersmarknaden i 

Indien stod inför en svår situation på grund av extrem utbudsbrist11. Situationen i Kina och Indien 

kommer leda till en extremt stark efterfrågan på pappersprodukter. Kraftpapper är volymbaserat och 

är därför känsligt för transportkostnader. Ett troligt scenario är att tillverkar i Kina och Indien 

minimerar sin export till tex Europa för att kunna leverera till de inhemska marknaderna, vilket då 

också leder till ett lägre utbud i Europa.  

 

Ryssland och Ukraina-kriget. Med det rådande läget globalt i och med Rysslands intåg i Ukraina och 

efterföljande sanktioner, så har den globala marknaden förändrats även för pappersindustrin. 

Produkter importeras inte längre från Ryssland och efterfrågan på produkter tillverkade i Europa 

ökar. Sanktionerna har också lett till att den ryska jätten Segezha, som är en stor producent av 

kraftpapper, försvunnit helt från den europeiska marknaden. Detta har lett till ett minskat utbud i 

Europa och en ökad efterfrågan på produkter producerade i tex Europa. Andrew King (CEO på Mondi 

Group) estimerade i conference call i samband med Mondis Q1-rapport att 10% av utbudet försvunnit 

från säck- och MF-pappersegmentet inom kraftpapper i och med sanktionerna mot Ryssland4. 

Segezha beskriver att ”global sack and packaging kraft paper supply-demand balance is expected to 

become tight by 2023 already” och att knappt ingen ny produktion kommer att uppföras globalt inom 

fem år pga höga inträdesbarriärer i branschen8. Detta var redan innan Rysslands invasion och före 

sanktionerna. Enligt Fastmarkets RISI hade även Segezha problem med sin produktion redan innan 

kriget och försvann från marknaden i början av året. En annan effekt av sanktionerna är att 

sågverken i Europa och Sverige nu går på högvarv, vilket skapar biprodukter, som kan användas i 

produktionen av massa. Ett ökat utbud av biprodukter från sågverken leder till lägre priser för 

massainköp. 

Nedstängningar. Under Corona-krisen hade många företag det tufft och så även i pappersindustrin. 
Detta ledde till flera nedstängningar av bruk runt om i världen. De nu skyhöga energipriserna har 
också skapat problem för industrin och senast i mars i år stängde Pro-Gest all produktion i sex bruk i 
Italien på grund av de ökade gaspriserna12. Många företag kämpar med lönsamheten och många bruk 
är väldigt eftersatta och i stora behov av investeringar och renoveringar. Många gånger så går 
kalkylen inte ihop och bruken läggs istället ner, exempel på detta bara i år är Westrocks nedläggning 
av Panama City Paper Mill, Georgia Pacifics nedstängning av Day Street Paper mill och många fler13. 
De höga inträdesbarriärerna i branschen och de stora investeringarna som krävs gör att inte många 
nya massa- och pappersbruk öppnas. Den stora efterfrågan på hållbara pappersprodukter bara ökar, 
men aktörerna som producerar blir färre. 
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I kraftpapper-segmentet konkurrerar Nordic Paper även med produkter tillverkade i plast, framför allt 

då gällande förpackningar och påsar. Avseende kraft- och greaseproofpapper har dock Nordic Paper 

en ledande marknadsställning inom alla sina målsegment. Det finns ingen konkurrent som är verksam 

inom hela Nordic Papers verksamhetsområde, kraftpapper och greaseproofpapper, utan 

konkurrenterna skiljer sig åt mellan de olika produktområdena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom segmentet greaseproof-papper har nu Nordic Paper ökat sin marknadsandel i och med 

förvärvet av Glassine. Uppskattningsvis har bolagets marknadsandel ökat med 3-4 procentenheter. 
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Höga inträdesbarriärer. För att bygga upp en konkurrenskraftig verksamhet inom Nordic Papers-

målsegment krävs hög kunskap, stora investeringar under många års tid, det tar många år att bygga 

upp produktionen och att bygga upp den kundstock som krävs för att nå den skala som krävs för att 

nå lönsamhet. 

Långa och goda kundrelationer. Över 90% av kunderna inom greaseproofpapper-segmentet och över 

80% i kraftpapper-segmentet har använt Nordic Papers produkter i över 6 år. Ett tätt samarbete 

sker ständigt med kunderna för att kunna anpassa produkterna efter deras behov och man har under 

många års tid byggt upp en välutvecklad kundservice, vilket också krävs som aktör inom A-

kvalitetssegmentet. 

Geografisk positionering. De fyra skandinaviska bruket ligger inom en 25-milsradie från varandra, 

vilket möjliggör effektiv ledning och driftsynergier. Bäckhammar är dessutom ett integrerat massa- 

och pappersbruk och levererar massa internt till Åmotfors och Säffle. Den geografiska 

positioneringen möjliggör också att bolaget har god tillgång till högkvalitativ långfibrig ved från 

lokala leverantörer. Inköp från lokala leverantörer medför också korta ledtider och låga 

transportkostnader. 

A-kvalitetsprodukt. Produktion inom A-kvalitetssegmentet kännetecknas, framför allt inom 

greaseproofpapper, som sagt av höga inträdesbarriärer pga specialistkunskap och skräddarsydd 

produktion för ändamålet. Det krävs också tillgång av högkvalitativ massa. Pergamentpapper är en 

konkurrerande produkt inom bakning och matlagning, men är generellt dyrare. B- och C-

kvalitetspapper saknar flera egenskaper som A-kvalitetspapper gör (tex värmetålighet) och kan 

därför inte konkurrera i de situationer där slutanvändningen kräver detta.  

 

Integrerad massaproduktion. Nordic paper har en integrerad massa- och pappersproduktion, vilket 

gör att man på koncernnivå nästintill varit massaneutrala över tid. Detta leder också till att man 

begränsar exponeringen mot volatila massapriser och får där med en ökad kostnadskontroll. Vidare 

kan bolaget också säkerställa en hög produktkvalite, då de har fullständig kontroll över 

produktionsprocessen. Det minskar också beroendet av externa leverantörer och säkerställer en hög 

tillförlighet av leverans. En annan fördel är att det leder till hög självförsörjning inom energi. 

Massaproduktionen ger ett energiöverskott som kan användas i produktionen av papper. Massan kan 

också användas direkt vid papperstillverkningsprocessen och behover inte torkas först, vilket sparar 

tid och energi. Efter nedläggningen av Säffles massaproduktion köper bolaget dock in något mer 

massa externt än tidigare. 

 

Ingen integrerad konvertering. Vissa konkurrerande papperstillverkare har integrerad konvertering, 

det vill säga de både säljer papper till andra konverterare och konverterar själva. 

Pappersproducenter som även har en del egen konvertering konkurrerar direkt med sina kunder. 

Nordic Paper har ingen integrerad konvertering, vilket är en fördel då det förbättrar kundrelationen 

att inte vara konkurrenter. 
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Nordic Paper har en unik strategi i att med relativt små investeringar öka produktionen och även 

skära i kostnaderna, vilket har spelat ut sig väl historiskt.  

Nordic Paper påbörjade 2021 en omstrukturering av anläggningen i Säffle och som slutfördes i Q1’22 

(kommer fortsatt ha viss påverkan på kassaflödet). Omstruktureringen kommer öka den årliga 

pappersproduktionskapaciteten i Säffle med 10% (med start i Q2’22) samtidigt som anläggningens 

massabruk stängs. Produktionen av blekt sulfitmassa är således nedlagd och köps nu istället in 

externt. Rationalen bakom nedstängningen var att massaproduktionen drogs med höga fasta 

kostnader och skalan i produktionen var inte tillräckligt hög (endast 24 kt) för att vara lönsam. 

Omstruktureringen ledde till en nedskrivning på 32 mSEK och en investering om 70 mSEK för att 

effektivisera hanteringen av extern massa. Omstruktureringen leder till att de fasta kostnaderna för 

Nordic Paper minskar med 30-40 mSEK per år. Omstruktureringen leder till minskad maintenance 

capex för Säffle, vilket ses nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

Ett annat exempel är investeringen på 55,9 mSEK som gjordes i en skopress till en pappersmaskin 

under 2018. Investeringen gjorde att pappersproduktionen från den maskinen ökade med ca 10% 

mellan 2018 och 2019. Tidigare gjordes en liknande investering i Bäckhammar som slutfördes 2016. 

Nordic Paper investerade 35 mSEK under 2014 och 2015 och ökade massaproduktionen med 9 kiloton 

(ca 4,5%). Sammanfattningsvis har bolaget ett starkt track record i att göra små investeringar med 

hög ROCE. 
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Till skillnad från de tidigare relativt små investeringarna har Nordic Paper en stor investering 

planerad i anläggningen i Bäckhammar. Bolaget har valt att skjuta på ett möjligt investeringsbeslut 

rörande den inledande delen av expansionen av produktionsanläggningen i Bäckhammar till dess att 

ett produktionstillstånd för hela expansionen erhållits och villkor kopplade till detta tillstånd är 

klarlagda. Bolaget bedömer att ett nytt produktionstillstånd kan komma att erhållas tidigast i början 

av 2023. Hela expansionen beräknas att kosta 1,2 miljarder och expansionen kommer öka 

massatillverkningen med upp till 50 000 ton per år (230 kt till 280 kt) och papperstillverkningen med 

upp till 20 000 ton per år (160 kt till 180 kt). Expansionen är ett måste för att öka 

produktionskapaciteten inom de båda produktsegmenten och säkerställa vidare tillväxt. 

Investeringen beräknas också leda till årliga kostnadsbesparingar på 60 mSEK. Ombyggnation av 

Bäckhammar kommer göras under Q3 när det är planerat produktionsstopp och förväntas således 

inte att påverka produktionen negativt. Om estimerat utfall slår in kommer troligtvis hela 

expansionen av Bäckhammar finansieras helt av bolagets FCF.  

Globala marknaden för specialpapper är enligt Nordic Paper ytterst fragmenterad. Bolaget själva säger 

att de är väl positionerade för att göra strategiska förvärv, likt det som gjorde i Québec. Nordic Paper 

söker efter horisontella förvärv, snarare än vertikala, och fokuserar således på ”bolt on”-förvärv för 

att förstärka befintligt erbjudandet inom befintliga eller näraliggande produktgrupper med 

synergieffekter eller som innebär en expansion till en ny geografisk marknad. Framöver kommer 

kanske fler strategiska bolt-on-förvärv att göras på en fragmenterad marknad, vilket också kan driva 

tillväxten. Om vidare förvärv ska göras hade jag gärna sett förvärv av bolag, där Nordic Paper kan 

använda sin specialkunskap i branschen till att förbättra och effektivisera det förvärvade bolaget, tex 

förvärva bolag inom kvalitetssegmenten B eller C och förädla dessa till kvalitetssegment A. 

Risker för Nordic Paper skulle kunna vara att den starka efterfrågan mattar av och att kostnaderna 

skulle skena rejält snabbare än prishöjningarna. Nordic Paper är ett producerande bolag och 

oförutsedda störningar i produktionen, som tex brand eller strejker, skulle ge negativa effekter för 

bolaget. Övriga risker kan vara miljörisker kopplade till produktionen och nya regleringar, som 

eventuellt skulle kunna leda till ökade kostnader och minskade intäkter. Likt alla globala företag 

påverkas Nordic Paper av makroekonomiska faktorer, i viss mån konjunkturen samt valutarisker. 

Ytterligare en risk, som jag bedömer som låg, skulle vara om produktionstillståndet i Bäckhammar 

inte godkänns. Bolagets storägare är kinesiska Sutriv Holding, vilket skulle kunna utgöra en framtida 

risk. Annat som kan vara värt att nämna är bolagets skuldsättning som man får ta i beaktning samt 

att större investeringsbehov, utöver planerade, skulle kunna dyka upp. 
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Nordic Paper hade ett relativt tufft år 2021, där marknadspriserna för massa och energi ökade under 

året till historiskt höga nivåer. Kostnaderna ökade snabbare än vad bolaget kunde höja priserna 

resulterade detta i försämrade marginaler jämfört med 2020. Detta i kombination med 

omstruktureringen av anläggningen i Säffle gjorde att marginalerna sjönk och således också vinsten. 

 

I Q1’2022 steg nettoomsättningen med 36% med en EBITDA-marginal på 22,6%. Nettoomsättningen 

drevs framför allt av en stark efterfrågan och prishöjningar samt i viss mån av valutamedvind. 

Förvärvet i Quebec bidrog med 73 mSEK i nettoomsättning, men även utan förvärvet hade Q1’22 varit 

ett rekordkvartal i både nettoomsättning och försäljningsvolym. Detta trots att kvartalet inte var 

boostat av volymer som ej kunnat levereras i Q4, vilket skett historiskt. Nordic Paper hade ca 2% 

försäljningsvolym till Ryssland, men har enkelt styrt om volymerna till andra marknader. Ökade 

transportkostnader har gjort att bolaget styrt om försäljningen till mer närliggande marknader, för 

att hålla nere transportkostnaderna. Genomförandet av detta tyder enligt mig på en stark efterfrågan 

på bolagets produkter, vilket också bolaget kommunicerar i rapporten. Kraftpappers-segmentet stod 

för 575 mSEK av nettoomsättningen i Q1’22 med en EBITDA-marginal på 39%. Jämfört med Q1’21 har 

bolaget höjt priserna med 26%. Detta segment är ej påverkat i högre grad av kostnadsinflation, då 

bolaget genererar stor del av elektriciteten till produktionen själva (60% av Bäckhammar) och priset 

på trä har varit stabilt.  

 

Segmentet naturligt greaseproof-papper stod för 494 mSEK, varav förvärvet i Quebec stod för 

73mSEK, med en EBITDA-marginal på 7%. Förvärvet i Quebec har gett bolaget ett starkare fäste på 

den nordamerikanska marknaden (största marknaden för naturligt greaseproof-papper) och har 

utökat produktportföljen med produkter mot bakindustrin och även fordonsindustrin. Efterfrågan är i 

detta segment är också starkt och drivs bland annat av återöppnandet av restauranger. 

Prishöjningarna har här släpat efter och kommer utföras löpande under året, vilket kommer bidra 

positivt till lönsamheten i segmentet. Jämfört med Q1’21 har prisökningen i segmentet varit 17%. 

I maj meddelades också att Nordic Paper blir exklusiv leverantör av oblekt kraftpapper till Norbag, 

som är en tillverkare av papperspåsar till detaljhandeln, e-handeln, matavfallspåsar, fruktpåsar och 

brödpåsar. Norbag tillverkar totalt 650 miljoner påsar per år och använder ca 18 000 ton papper per 

år3.  
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Jag tror att 2022 kommer fortsätta starkt för Nordic Paper, där nettoomsättningen kommer 

fortsätta att utvecklas starkt och växa med 40% under året drivet av främst fortsatta prishöjningar 

och en stark efterfrågan. En fortsatt stark efterfrågan på kraftpappersmarknaden är något som även 

Billerud14 och Westrock15 beskrivit det senaste kvartalet. I en artikel på Fastmarkets RISI beskrivs 

kraftpappersmarknaden som ”drum-tight” fortsatt under 2022, med fortsatt väldigt höga priser och 

där köparna bryr sig mer om tillgång än pris16. De beskriver vidare att strejken på UPM’s massabruk i 

Pietarsaari (i februari) som ledde till minskad kraftpappersproduktion för Billerud, Segezha 

försvinnande från marknaden samt logistikproblemen i hamnarna är faktorer som bidragit till det 

kraftiga utbudsunderskottet. Utbudsunderskottet och den kraftiga efterfrågan fortsätter att driva 

priserna uppåt för framförallt oblekt kraftpapper16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 2022 tror jag vi får se en fortsatt stark utveckling för kraftpapperssegmentet med ihållande 

höga marginaler och att greaseproof-segmentet kommer utvecklas positivt då vidare prishöjningar 

som eftersläpat kommer att utföras och således höja marginalerna för segmentet. Vidare tror jag att 

EBITDA och vinst kommer fortsatt att utvecklas starkt av en kombination av ökad nettoomsättning 

och kostnadsbesparingar. Bolaget kommer generera starka kassaflöden och rejäl kassauppbyggnad 

samt öka EBITDA, vilket kommer leda till att man kommer nå målet avseende nettoskuld/EBITDA 

<2,5x med god marginal. FCF estimeras att uppgå till 549 mSEK, baserat på en CCR på 75% och 

EBITDA 2022e på 911mSEK samt justerat för 134mSEK för utdelning. Nordic Paper kommer med så 

pass starka kassaflöden bygga upp en stor kassa, som kan användas till expansionen av Bäckhammar. 

Värderingen på R12 ligger på PE 11,8, men värderas enligt mina estimat (se nästa sida) till P/E 4,7 

2022E. En värdering på PE 11,8 vid årets slut skulle ge en aktiekurs på 100kr, dvs en uppsida på ca 

150%. Skulle resultat per aktie hamna 50% lägre än estimerat (4,24kr) på P/E 11,8 finns det ändå en 

uppsida på 27%, vilket ger en god margin of safety. 
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Historiskt P/E för Nordic Paper som noterat bolag (dock kort historik i och med att det noterades 

2020) har legat mellan 11,1 och 17,7 enligt Börsdata. 

Antal aktier 66 908 800 Börsvärde 2 643 mSEK 

Aktiekurs 39,50 (stängningskurs 30/6) Enterprise Value 3 948 mSEK 

DA  Ca 5% Nettoskuld/EBITDA 2,8 (R12) 

 
R12 
Nettoomsättning 3363 mSEK P/S  0,8 
EBITDA 461 mSEK EV/EBITDA  8,6 
Adj EBITDA1  537 mSEK EV/Adj. EBITDA 7,4 
EBIT 304 mSEK EV/EBIT 13 
Adj. EBIT1,2 412 mSEK EV/Adj. EBIT  9,6 
Resultat per aktie 3,36 kr P/E  11,8 
Operativt kassaflöde 444 mSEK EV/OP 8,9 
1.För helåret 2021 och R 12 m justerat för den avsättning som gjordes under andra kvartalet 2021 om MSEK 76 
kopplad till återställning av byggnader och mark i Säffle 
2.För helåret 2021 och R 12 m justerat för den nedskrivning av massabruket i Säffle om MSEK 32 som gjordes 
under det fjärde kvartalet 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiekurs – Resultat per aktie 8,48 kr Aktiekurs – Resultat per aktie 4,24 kr (50% 

lägre än est.) 
P/E Aktiekurs (kr) ∆%(från 39,5kr) P/E Aktiekurs (kr) ∆% (från 39,5kr) 

P/E 5 42,4 +7,3% P/E 5 21,2 -46,3% 
P/E 8 67,8 +71,7% P/E 8 33,9 -14,1% 
P/E 10 84,8 +114,6% P/E 10 42,4 +7,3% 
P/E 12 101,7 +157,5% P/E 12 50,9 +28,8% 
P/E 15 127,1 +221,9% P/E 15 63,6 +61% 
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(mSEK) 2020 2021 Q1'22 2022E 

     

Nettoomsättning 2 903 3 083 1 052 4 316 

Övriga rörelseintäkter 39 45 6 50 

Summa intäkter 2 942 3 128 1 058 4 366 

    
 

Råvaror, energi och förnödenheter -1 210 -1 431 -499 -2 008 

Förändring av lagervaror -17 -11 38 -15 

Övriga externa kostnader -757 -801 -200 -855 

Personalkostnader -479 -519 -144 -552 

Övriga rörelsekostnader -21 -7 -15 -25 

Summa kostnader -2 484 -2 769 -820 -3 455 

    
 

EBITDA 458 358 237 911 

Avskrivningar och nedskrivningar -110 -150 -35 -150 

EBIT 348 208 202 761 

    
 

Finansiella poster -20 -27 1 -25 

Resultat före skatt 328 182 203 736 

    
 

Skatt (20,6%) -70 -37 -41 -152 

Periodens resultat 258 144 162 584 

    
 

Resultat per aktie, kr 3,85 2,15 2,42 8,48 

EBITDA-marg 15,8% 11,6% 22,5% 21,1% 

EBIT-marg 12,0% 6,7% 19,2% 17,6% 
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