A Neusiedler Csoport a 2003-as üzleti évben
KOMOLY TELJESÍTMÉNY A GYENGE KERESLET ELLENÉRE

Ismét sikerült növelni a termelést és az értékesí tést. Integrálják a csoportba a Mondi South
Africa-t. A Pushing the Limits vállalati jövőkép
valamennyi területen. A Neusiedler 2004-ben is
megállja a helyét.

nak bizonyult. Az ebből adódó árverseny a Neusiedlernél is azt eredményezte, hogy 2003-ban
engedni kellett az átlagárakból. Az a törekvés,
hogy az összválasztékban tovább növeljék a specialitások hányadát, az adott körülmények között
nem váltotta be teljesen a hozzáfűzött reményeket,
de az eredmények továbbra is jóval felülmúlják
a nemzetközi összehasonlítási értékeket.
A csoport papírtermelését összességében tizenhat százalékkal 1.650 millió tonnára, a cellulóztermelést pedig negyven százalékkal 985 000 tonnára
sikerült növelni. A Neusiedler forgalma ezzel
1.252 millió euróra rúgott.
A terv szerint 2003-ban az összes telephelyet
a termelés és a folyamat minőségére való tekintettel
optimalizálták. Mindez magas szintű minőséget
eredményez, és határozottan nagyobb rugalmasságot jelent arra vonatkozóan, hogy a választék
számos termékének gyártását hogyan osztják fel
az egyes gyárak között.
Optimista pillantás a jövőbe: további terjeszke dés a tartósan nehéz piaci helyzet ellenére

Günter Hassler úr

A Neusiedler, a Mondi Europe Csoport százszázalékos tulajdonú leányvállalata és ezzel a londoni
tőzsdén jegyzett Anglo American plc 2003-ban
gyenge piaci környezetben is töretlenül tudta
folytatni sikeres útját. Ismételten sikerült mind
a termelési, mind az eladási mennyiséget növelni
és a Neusiedler Csoport EBIT-jét magas szinten
tartani. Ezzel a kiváló összeredménnyel a Neusiedler a vizsgált időszakban határozottan túlszárnyalja az ágazatban tapasztalható visszafogott
nemzetközi trendet.
A 2003-as év a papíriparban igen nehéz időszak-
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2003-ban, Oroszországban (Moszkva) és az USAban (Norfolk, VA) értékesítési kirendeltségeket
alapítottunk, hogy a Neusiedler akvizícióinak
köszönhetően az elmúlt években elért növekedésnek a nemzetközi értékesítési struktúrában is eleget
tegyünk. 2004-ben további kirendeltség létrehozását tervezzük a kínai piacon, Sanghajban.
Az elmúlt üzleti évben a kisalakos keresztvágógépek Syktyvkarban és Ružomberokban való felállításával a „Flex 05” projekt keretében a 2004-es év végéig Ausztriában is azt tervezzük, hogy 140 000 tonnával növeljük a kisalakos kiszerelés kapacitását.
A múlt évi kereken 260 000 tonnával való termelésnövekedés után a Neusiedler 2004-re azt tervezi,
hogy valamennyi gép további optimalizálásával
további 200 000 tonnával növekszik a termelési volumen és 300 000 tonnával az értékesítés mennyisége. Ily módon az értékesítés összmennyisége
2,3 millió tonna nagyságrendre rúg.

