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MM FollaCell AS



Mayr-Melnhof Group

The world’s leading producer of 

recycled fibre based cartonboard 

with a rising position in virgin fibre 

based board

Leading manufacturer of folding 

cartons in Europe, growing 

presence outside of Europe

MM Karton MM Packaging

Baiersbronn og Eerbeek solgt i 2021

Oppkjøpt i 2021

Oppkjøpt i 2021

Hele ledergruppen på divisjonsnivå 

er skiftet ut ila. siste 10 mnd. 



MM Karton in figures

7 Mills in 6 Countries

2,1 mio. tons capacity p.a.

Sales in more than 100 countries

4800 employees

12 Cartonboard machines

More than 20 Sales Offices

1 Pulp mill (FollaCell AS)



Marked

➢ Asia (Kina): kraftig reduksjon 

➢ Tilsvarende økning i Europa / internt i MM. 

➢ Dvs. full kapasitetsutnyttelse (140 000 tonn CTMP, 350 000 fm3 tømmer og flis, 357 driftsdøgn/år, 24/7)

Økonomi

➢ Omsetning 2020: 542 mill. NOK. Driftsresultat: 68 mill. NOK 

➢ Omsetning 2021: 588 mill. NOK. Driftsresultat: 53 mill. NOK

▪ 2021: Kraftige prisstigninger på alt av innsatsfaktorer i 2. halvår uten prisøkning på CTMP. 
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Status MM FollaCell AS pr. mai 2022:

MM FollaCell AS posisjon i MM Gruppen

➢ FollaCell har prestert og har gjennomført avtalte tiltak – skapt tillit 

➢ MM Investerer i FollaCell: 

Perioden 2014 – 2023: Ca. 600 mill. NOK (utskifting av gammelt utstyr og miljøtiltak)

Det foreligger konkret investeringsplan for perioden 2024 – 2032. 



➢ Markedsendringene (større volum i Europa) har ført til mer «skreddersøm» i samspill med kunder. 

➢ EcoSorb: Erstatte oljebaserte superabsorbenter med trefiber i foodpads. Prosjektet er gjennomført med støtte fra 
Norges Forskningsråd. Deltakere: McAirlaids, PFI, NOFIMA, BEWI, SalMar, Nortura, MM FollaCell prosjekteier. 

➢ TEFFI: 

o «Termoformede fiberprodukter for funksjonell og bærekraftig emballering av ferske matvarer»

o BEWI prosjekt eier, FollaCell fiberleverandør, PFI, BAMA, Nortura, SalMar, RETURA og EcoPro.
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Produktutvikling



➢ Skognæringen bør/må være sentral i en bærekraftig utvikling.

▪ Grønne skifte – økt satsing på skog, skognæringen, treforedling, «skog baserte» produkter 

▪ (men hvordan henger det sammen totalt? Hvem har en plan for totalen!)

➢ Nye markeder via nye Trefiberbaserte produkter (f. eks. erstatte plast emballasje og andre 
produkter basert på plast)

➢ Ved «normal» økonomisk utvikling er det økt etterspørsel av trefiber til f. eks. emballasje

➢ Bedre utnyttelse av restråstoffer – sirkulærøkonomi – samarbeid med andre lokale bedrifter

➢ Videreutvikling av produksjonsprosesser – redusere forbruk – produksjonskostnader

➢ Videreutvikle «standard» produktene
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Muligheter:



Utfordringer 2021 – 2022 - ?

➢ Pandemi

➢ Logistikk utfordringer, Asia

➢ Logistikk utfordringer, Europa

➢ Kraftig brems i Asia (Kina)

➢ Russland går til krig mot Ukraina

▪ Import av tømmer og fiber fra Russland til EU stoppes.

➢ Energiprisene i Europa øker ytterligere – kraftig prisstigning på alt! 

➢ Enkelte leverandører har produksjon og leveringsutfordringer!

➢ Økende leveringstider på innsatsfaktorer og utstyr. 

➢ Ok strømpris nå, men hvordan ser det ut i f.eks. 2027? Overføringskapasiteten mellom midt og sør blir utbygd. 
Elektrifisering av sokkelen? 

▪ Noe er pågang vedr. langtidskontrakter, men uklart pr. nå. 

➢ Framtidig bruk av tømmer og tømmerforsyning ??

▪ Når sagtømmerkvalitet benyttes til bio energi, er vi på ville veier!

▪ Samtidig stadig sterkere krefter for vern av skog osv. (inkl. EU direktiver)

▪ Ønskelig med økt bruk av tre, men har vi resursen - og markeder som er betalingsdyktige/betalingsvillige? 7



▪ Tilgang på råvarer

▪ Produksjonskost

▪ Markedsutvikling

▪ Transport kapasitet / kost

▪ Rammebetingelser som påvirker skognæringen / industrien

▪ Økonomisk situasjon i EU / Verden
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Pr. i dag er usikkerheten stor:

Når sprekker bobla?

Men det kan jo gå bra å! 



W
W

W
.

M
M

.
G

R
O

U
P

08/06/22 9

FollaCell AS


