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Sæplast síðan 2015 í eigu RPC – Group
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Turnover (£m) Manufacturing sites

Impact of Promens and Pet Power

FlotationMBO

Acquisition of Wiko division 

M&H acquisition

Superfos acquisitionAcquisition of 11 sites from Rexam / Nampak

Various smaller acquisitions

Ace acquisition

Turnover: Reported
Turnover: Analyst expectations
Number of manufacturing sites

Impact of GCS and BPIAcquisition of Schmalbach-Lubeca’s plastics division 
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RPC-Group er eigandi að Sæplasti síðan í ársbyrjun 2015

RPC Group is well placed to support its customers globally
with leading design and engineering capabilities

• Yfir 152 verksmiðjur í 
31 löndum með 28
þróunar 
og tæknisetur.

• Yfir 20.000 starfsmenn

• Einn stærsti Evrópski 
plastvöruframleiðandinn 
með aðeins 6% 
markaðhlutdeild

• Leiðandi í hönnunar- og 
vöruþróunarIausnum

• Skráð félag á LSE –
1993 og er hluti af 
FTSE 250

RPC Group leggur áherslu á að vera vel staðsett til að veita 
viðskiptavinum sínum fjölbreyttar lausnir á öllum helstu 

markaðssvæðum um allan heim
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Lausnir í öllum helstu framleiðsluaðferðum plastvara

Margir keppinautar okkar sérhæfa sig í einni framleiðsluaðferð. Með stefnumarkandi fjárfestingum og uppbyggingu höfum við
sérþekkingu þróunarsetur og framleiðslulínur sem bjóða upp á meira úrval lausna en gengur og gerist. 

HitamótunBlástursmótunSprautusteypa

Mikið magn
Lág einingarverð

Verndunarhjúpur matvæla

Endurlokanlegar umbúðir
Brúsar til að hella úr

Flókin hönnun
Kröfuharðar merkingar

Mikill virðisauki

Hverfisteypa Filmublástur

Fljöllaga filmur, hólkar og arkir
Óprentuð eða prentuð

Fjölbreytt notkun
Ódýr mót

Lægri magntölur






RPC Group Plc

105
<0,5% 

af veltu RPC

40% 
af meðalstarfsmannafjölda

í verksmiðjum RPC

Árleg velta RPC Group er hærri
en fjárlög íslenska ríkisins til

heilbrigðismála, 
almannatrygginga og 

velferðarmála og menntamála
samtals

Númer

2
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Áherslur RPC-Group

1. Zero Accident Policy
2. Heilbrigður vöxtur 
3. Umhverfismál
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Sæplast og okkar innviðir
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Hvað eru þessir innviðir?

Skilgreining Merriam-Webster 

1. Opinber grunnkerfi í landi, ríki, eða á svæðinu 
ásamt auðlindum sem þarf fyrir starfsemi

2. Varanlegur búnaður sem þarf til hernaðar!
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Flutningakerfi á legi

• 75% af okkar vörum eru fluttar út
• Hráefnin okkar nema um 3000 tonnum í 

innflutningi
• Skipaferðir til Norðurlands eru lykilatriði –

opinberar álögur þurfa að vera í lágmarki  
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Flutningakerfi á láði

• Landflutningar ekki síður mikilvægir
• Hagkvæmni þjóðvegakerfisins, 
• Styttingar á þjóðvegi 1

• Áreiðanlegar vegasamgöngur fyrir 
starfsfólk og þjónustuaðila.
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Flutningar í lofti 
Öflugar og hagkvæmar flugsamgöngur

Við erum alþjóðlegt fyrirtæki með sölumenn, umboðsmenn og viðskiptavini um Evrópu, 
Afríku og Asíu. 

• Framkvæmdastjóri Hverfisteypueininga RPC

• Framkvæmdastjóri Sæplast Evrópu

• Markaðs- og þróunarstjóri Sæplastsverksmiðjanna 

• Sölu og markaðsstjóri ofl, ofl.
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Gagnaflutningar

• Öflugt áreiðanlegt háhraðanet 
er einfaldlega grunnforsenda 
fyrir skilvirkum fyrirtækjarekstri í 
dag.

• Skype samtöl til samhæfingar, 
skilvirkara en símtal, ódýrara 
en ferðalag.

• Gerum það sem við gerum best 
og látum aðra um það sem þeir 
gera best. - t.d. hýsing 
tölvukerfa
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Raforka – og aðgengi að annari orku

• Einn af þremur ofnum okkar er hitaður með rafmagni

• Væri langtímaþróunarmál að skipta út eldri ofnum og vinna alfarið á 
hagstæðu raforkuverði úr hreinum endurnýjanlegum auðlindum

• Réttlætir betur staðsetningu hér 
á hjara veraldar

• Þurfum langtímasýn stjórnvalda 
og stefnumótun í raforkumálum 
til 10-20 ára í senn.
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Framboð af hæfu vinnuafli

• Framleiðslan okkar enn mikið handverk sem reynir á öll 
skilningarvit. 

• Tækifæri fyrir fjölbreytta störf og menntun í okkar umhverfi. 

• Endurmenntun tækifæri til símenntunar

• Spennandi þróunarverkefni um innleiðingu á svokölluðum 
tæknirömmum sem eru að ryðja sér til rúms fyrir ófaglært 
starfsfólk í iðnaði. 

• Tækifæri til viðurkenningar á tæknilegri færni og leiðtogafærni án 
hefðbundins bóknáms
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Tímabundnir sérfræðingar

• Framleiðsla okkar er að langstærstum hluta 
framleidd eftir pöntun.

• Tækifæri að fá tímabundið erlent vinnuafl frá 
erlendum verksmiðjum okkar til viðbótar 
staðbundnum starfsmönnum

• Hið opinbera ætti að liðka fyrir hvað telst 
"sérfræðingur" í tímabundnum tilfærslum milli landa
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Stöðugleiki á vinnumarkaði

• Við viljum greiða samkeppnisfær laun 

• Jafnar launahækkanir í takt við framleiðniaukningu sem jafnframt tryggja kaupmátt 
og samkeppnisfærni

• Sátt um stóru línuna í kjarasamningum - engar óvæntar verkfallsógnir

• Sterkir byggðakjarnar með 
fjölbreytta atvinnumöguleika 
líka fyrir maka
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Skattar og skilvirkir þjónustuferlar

• Þjónusta sveitarfélaga þarf að fylgja þörfum atvinnulífsins

• Samkeppnisfærni sveitarfélaga varðandi búsetukosti, útivist, skattstofna sem ekki 
eru hærri en í nágrannabyggðum.

• Skattumhverfi stjórnvalda þarf að vera stöðugt og fyrirsjáanlegt. Hvetjandi frekar en 
letjandi

• Góð upplýsingamiðlun og skilvirkir ferlar í þjónustu  og þar með talið eftirliti þess 
opinbera
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Sterkur og stöðugur gjaldmiðill

• Iðnfyrirtæki í alþjóðlegum viðskiptum þurfa 
stöðugleika gagnvart helstu 
viðskiptamyntum

• Lág verðbólga

• Hagstætt og samkeppnisfært 
vaxtaumhverfi
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Ekki fleira á óskalistanum mínum…
að sinni 

Takk fyrir
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