Investeringer

Sunpor Kunststoff
Sunpor Kunststoff GmbH er en petrokjemisk bedrift som produserer plastråstoffet
Ekspanderbar Polystyren (EPS) ved to produksjonsanlegg i St. Pölten, Østerrike.
Produksjonen startet i 1988 og selskapet er Europas tredje største produsent av EPS.
Plastråstoffet anvendes hovedsakelig til produksjon av
isolasjonsplater til bruk i bygningsbransjen, men også
til isolerende og støtdempende forpakning.
Resultat 2018
Bedriften omsatte i 2018 for NOK 3 751 millioner
og bidro med et brutto driftsresultat (EBITDA) til
konsernet på NOK 285 millioner, før royalties på
NOK 82 millioner til O.N. Sunde AS for lisensrettigheter. Virksomheten sysselsatte 184 årsverk i 2018.
Sunpor er, med sin produksjonskapasitet på 230 000
tonn, Europas tredje største produsent med en
markedsandel på ca. 12%.
Teknologisk plattform
Selskapet har lykkes med å utvikle en ny generasjon
EPS-råvare, LAMBDAPOR®, såkalt «grå» EPS, som
på grunn av spesielle tilsettingsstoffer og en spesiell
produksjonsprosess gir opptil 25% bedre isolasjonsevne sammenlignet med tradisjonell «hvit» EPS.
Produksjonskapasiteten for LAMBDAPOR er nå på
130 000 tonn per år. Produksjonen av LAMBDAPOR®
foregår i henhold til en patentert prosess.

Fremtidsutsikter
Vi forventer en generell markedsvekst i Europa for EPS
de kommende årene på grunn av nye forskrifter for
energisparing. Sunpor vil med sin produksjonskapasitet
være godt rustet til å møte denne etterspørselsveksten.
Sunpor opplever økt konkurranse på selskapets
patenterte produkt, LAMBDAPOR® fra lignende
produkter. Selskapet fortsetter arbeidet gjennom
løpende produktutvikling, for å opprettholde
selskapets konkurransedyktige produktportefølje.
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26 %

10 %

Andel av
t otal omsetning

Andel av
t otal balanse

2018

2017

3 751 107

3 390 562

EBITDA

285 204

318 186

Driftsresultat (EBIT)

187 075

220 150

Resultat før skatt (EBT)

176 946

194 004

1 442 085

1 556 450

Egenkapital

536 849

487 021

Netto rentebærende gjeld

567 335

575 672

184

180

Beløp i NOK 1000

Driftsinntekter

Sum eiendeler

Antall årsverk

Tallene er vist som selskapets bidrag til resultat i O.N. Sunde AS.

