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Szanowni Państwo,

W naszych poprzednich listach odwoływaliśmy się do braku przewidywalności co do tendencji cenowych naszych głównych
surowców, jednocześnie obiecując, Ŝe pod koniec roku dostarczymy na ten temat więcej informacji.
Zgodnie z oczekiwaniami, trudna sytuacja z dostępnością większości surowców utrzymuje sie równieŜ w ostatnim kwartale
tego roku. Powodem tego jest silny, globalny popyt, szczególnie odczuwalny ze strony Chin, producenci koncentrujący się na
najbardziej dochodowych sektorach gospodarki oraz ograniczenia mocy produkcyjnych powstałe w czasie recesji, a
pozostające na niezmienionym poziomie do dnia dzisiejszego. Wszystko to w sposób fundamentalny wpływa na rynek
surowców naszej branŜy w zakresie ich dostępności i cen.
ChociaŜ cena samej celulozy przestała rosnąć w ostatnich tygodniach, większość wzrostów cen z końca tego roku jest
spowodowana cenami papieru, który "nadrabia zaległości" po dramatycznym skoku cen celulozy zapoczątkowanym w 2009
roku i obecnym brakiem równowagi pomiędzy podaŜą a popytem, co oznacza dalsze wzrosty cen materiałów takich jak
komponenty klejów czy platyna. Ceny granulatów do produkcji folii ustabilizowały się na wysokim poziomie i brak
przewidywań, aby zaczęły spadać w Europie. Ogólny wzrost kosztów głównych surowców w 2010 roku osiągnął poziom
nienotowany dotąd w naszej branŜy, choć tempo kolejnych podwyŜek nieco słabnie i sądzimy, Ŝe ceny osiągną swoje
maksimum pomiędzy IV kwartałem 2010, a I kwartałem 2011 i ustabilizują się.
JeŜeli globalny popyt pozostanie na obecnym poziomie, przewiduje się, Ŝe trudności w zaopatrzeniu w komponenty klejów i
materiał podkładowy utrzymają się w roku 2011, poniewaŜ dodatkowe moce produkcyjne mogą być uruchomione dopiero w
2012 roku. Odczuwamy pewne trudności w zaopatrzeniu w niektóre składniki klejów, poliestry i część materiałów specjalnych,
ale poprzez aktywne, codzienne zarządzanie jesteśmy w stanie zminimalizować ich wpływ na dostawy do Klientów.
PowaŜne, globalne niedobory poliestrów doprowadziły do wysokich podwyŜek ich cen w IV kwartale 2010 i trudno
przewidzieć, na jakim poziomie zakończą się te wzrosty. Aby odzwierciedlić powyŜsze ruchy cenowe, będą konieczne
znaczące podwyŜki cen materiałów wierzchnich i podkładowych bazujących na PET. Chcielibyśmy przy okazji tego listu,
przypomnieć o finansowych czy środowiskowych zaletach naszych papierów na podkładzie ProLiner PP 30, ich dobrej
przetwarzalności i bezpieczeństwie dostaw.
Efektem wzrostu cen surowców w 2010 były podwyŜki wprowadzone w lutym, czerwcu i październiku, jak równieŜ
nadchodząca styczniowa. Dzięki temu, Ŝe priorytetem dla nas była poprawa wewnętrznej wydajności, co udało nam się z
sukcesem wdroŜyć, mogliśmy ograniczyć te podwyŜki do niezbędnego minimum. W obecnej sytuacji, jednakŜe,
długoterminowe prognozowanie czy gwarancje cenowe nie są moŜliwe.
Będziemy Państwa informować o jakichkolwiek zmianach na rynku surowców, a osoba odpowiedzialna za sprzedaŜ do
Państwa firmy będzie przekazywać dalsze informacje, kiedy tylko będą one dostępne, równieŜ by wesprzeć Państwa
negocjacje z Waszymi klientami.
Chcielibyśmy Państwu podziękować za ten niełatwy rok i Ŝyczyć sukcesów w roku 2011.
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