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Papyrus trivs i Mölndal

”Med dagens ägarbild flyttar vi aldrig från Mölndal”
Papyrus och Mölndal har en lång och
nära relation. Papyrus, tidigare namnet på det anrika pappersbruket, står
idag för ett marknadsledande europeiskt grossistföretag med huvudkontor i
Mölndal.
Papyrus är idag är lika med grossistdivisionen
inom Stora Enso, med verksamhet i 19 europeiska länder. Papyrus är med andra ord ett
Mölndalsföretag med hela Europa som marknad.
– Vi trivs mycket bra i Mölndal och kommer
att verka här länge än. Mölndal är centrallager
i Sverige, navet i hela koncernen och våra ägare har gjort stora investeringar här de senaste
åren. Göteborgsregionen är dessutom tyngdpunkten för den grafiska industrin i Sverige,
säger Gussi Emri, vd Papyrus Sverige AB.

Bred grossist

Papyrus är ett av Europas modernaste grossistföretag med sortiment långt utöver finpapper till den grafiska industrin.
– Två tredjedelar av våra leveranser är annat
än finpapper. Vi är störst i Sverige på förbrukningsvaror, som förpacknings- och hygienprodukter, med 15-30 procent av marknaden och
plockar 5 000 order per dag till totalt 14 000
kunder, bara i Sverige.

Mycket god tillväxt

Papyrus Sverige AB har en årlig värdeökning
om 5-10 procent med god lönsamhet. Som
koncern är Papyrus fyra gånger så stort idag
jämfört med för tre år sedan. Tillväxten har i
huvudsak skett genom förvärv ute i Europa.
– Bara inom industrins förpackningsprocess finns 10 000 artiklar. Vårt uppdrag som
grossist är att göra ett urval av dessa produkter, speciellt anpassade för kundens behov,
lagerhålla dem och distribuera enligt överenskommelse.

”

Mölndal är
centrallager i Sverige,
navet i hela koncernen
och våra ägare har gjort
stora investeringar här
de senaste åren

Gussi Emri är sedan januari 2005 vd för Papyrus Sverige AB.
leverans inom 24 timmar över hela Sverige,
påpekar Gussi Emri.
Lång erfarenhet inom branschen och stora inköpsvolymer gör Papyrus till en attraktiv affärspartner.
– Med vår storlek och professionalitet skulle jag säga att vi är norra Europas mest attraktiva kund idag inom branschen. Det gör att
vi har muskler att förhandla fram bra avtal,

något som direkt gynnar våra kunder, tillägger Gussi Emri.

Sofistikerad e-handel

Som offensiv aktör på marknaden utvecklar
Papyrus ständigt nya försörjningslösningar
för att göra det enklare för kunden.
– Organisationen är oerhört fokuserad på
att ge god service. Utmärkande leveransser-

vice skall förbättra kundens ledtider. Vi har
sysslat med e-handel i över två decennier för
att det är till nytta för kunden och har idag utvecklat sofistikerade, integrerade totalsystem,
där kunden enkelt går in och får full översikt
över exempelvis lager-, fakturerings- och försäljningsstatistik, förklarar Gussi Emri.

Fortsatt expansion

Inom Papyrus är man övertygad om att det
finns en stor utvecklingspotential, såväl i Sverige, som Europa och övriga länder. Allt fler
företag fokuserar på kärnverksamheten och
outsourcar stödfunktioner. Flera stora företag
lämnar över nyckeln till förrådet och låter Papyrus ta hand om hela ansvaret.
– Vi jobbar med helt öppna kalkyler med
våra kunder som direkt tjänar 15-20 procent
på att vi tar oss an uppdraget. Då lagerhåller
vi ändå 98,5 procent av vårt sortiment med

Papyrus är ett
utpräglat serviceföretag.
Företaget har en marknadsledande ställning i
Sverige som leverantör
av finpapper, kopieringspapper och förbrukningsmaterial.

Fakta Papyrus:
År 1999 bytte Pappersgruppen AB namn och blev Papyrus AB. Bytte namn gjorde även
samtliga europeiska systerbolag inom Papyrus Merchants.
Papyrus är idag ett europeiskt grossistföretag inom Stora Enso koncernen. Papyrus
erbjuder finpapper, kopieringspapper och förbrukningsmaterial till tryckerier, industri
och kontor, offentlig sektor, återförsäljare och förlag. Företaget omsätter ca två miljarder
Euro. Papyrus har ca 3 500 medarbetare och verkar i 19 europeiska länder: Sverige, Finland,
Norge, Danmark, Frankrike, Holland, Polen, Österrike, Tyskland, Schweiz, Belgien, Italien,
Ungern, Luxemburg, Tjeckien, Kroatien, Estland, Lettland och Litauen.
Papyrus Sverige AB, som den svenska grossisten idag heter, omsätter två miljarder, har
310 medarbetare och finns i Stockholm, Mölndal, Malmö, Norrköping, Holsbybrunn och
Avesta. I Mölndal har företaget 120 medarbetare. Total lageryta i Sverige är 60 000 kvadratmeter. Papyrus är miljöcertifierat enligt ISO 9002 och ISO 14001.
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