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Президент корпорації відвідала Україну
На початку грудня президент WICOR Holding AG Франциска
Тчуді Заубер відвідала українські підприємства WEIDMANN.
Вона взяла участь у засіданні Наглядової ради ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ”(на якій було затверджено стратегію товариства,
бюджет та цілі на 2016 рік), виступила перед менеджерами обох
малинських підприємств та разом із їхніми керівниками та членами Наглядової ради оглянула виробничі майданчики.
Кожен підрозділ підготував презентацію чи екскурсію, звісно ж, англійською мовою, що слугує засобом спілкування для працівників компанії
в усьому світі. Про поточні справи цеху №6 доповідав інженер-технолог
КРМ Богдан Левченко, цеху №5 — інженер-технолог цього підрозділу
Дмитро Заїка. Директор Виробничого центру Юрій Серебряков розповів
про зміни, які вже торкнулися і незабаром матимуть місце на ПРМ-15, а
його заступник, начальник цеху №5 Сергій Головатчик — про нові технологічні можливості ПРМ-16 та плани щодо подальшого їх розширення.
Директор Департаменту управління ланцюгом поставок Олександр
Швидун та керівник дільниці з виготовлення електроізоляційної стрічки
Сергій Канюка провели екскурсію дільницею та продемонстрували, як
працює агрегат з виготовлення електроізоляційної стрічки, а інженертехнолог цеху №5 Богдан Залітайло розказав про перебіг проекту з перенесення крепувальних машин, яким він опікується як представник
української сторони. Сподобалася президентові корпорації центральна
лабораторія товариства, про можливості якої їй розповіла директор Департаменту якості Валентина Прокопенко, а також пневмопошта, що надійно пов’язує будівлі цеху №5.
Колектив ДП “ВМІК” теж поділився з керівництвом корпорації
своїми останніми здобутками та презентував масштабний проект зі
створення власної рентген-лабораторії. Він, за словами начальника відділу управління якістю Анжели Гангалюк, передбачає залучення величезної кількості постачальників і виконавців робіт, а також доволі
складну процедуру оформлення передбачених законодавством дозволів. Проте це того варте, адже коли проект буде втілено у життя, сировина і продукція перевірятимуться більш мобільно, на різних стадіях
виробничого процесу, нове обладнання «бачитиме» навіть латунні та

алюмінієві частки, які не потрапляють в поле зору старіших аналогів,
а відтак коригувальні заходи проводитимуться ще швидше.
Презентація менеджера з розвитку Сергія Пилипенка була присвячена роботі пресів з високочастотною сушкою: обладнання, яке поєднує
одразу дві технологічні можливості на одній стадії виробництва — пресування та сушіння — і всього-на-всього за 10 хвилин спроможне виготовляти готовий пресований сектор. Така ефективність зумовлена
комбінацією гідравлічного преса та камери високочастотної сушки, що
працює за принципом мікрохвильової печі. Невід’ємною частиною цієї
технології є спеціальні форми, конструкція яких розробляється та вдосконалюється завдяки співпраці фахівців зі Швейцарії, Китаю та України.
Після закінчення туру по виробництву виконавчий директор ДП
“ВМІК” Іван Тригуб запросив колег на презентацію, у якій йшлося про
плани з розширення очолюваного ним підприємства. Франциска Тчуді
Заубер подякувала українським управлінцям за їхню працю та поділилася історією 20-річної давнини про те, як віра в потенціал українських
паперовиків вплинула на її власне життя та компанію ВАЙДМАНН.

Відбулася нарада у Швейцарії
Пошуку нових перспектив і можливостей для розвитку
індустріальної лінійки паперів, що виробляють у цеху №5,
була присвячена ділова зустріч у головному офісі компанії
ВАЙДМАНН у Рапперсвілі, на яку вирушили голова правління товариства Андрій Панченко та менеджер з розвитку
Центру розвитку та досліджень Тетяна Демишок.
Компанія ВАЙДМАНН залучила до участі в цій нараді стороннього консультанта Б. Міллера, який має вагомий досвід у сфері
розробки та просування неелектроізоляційних матеріалів, а також
знається на технологічних можливостях папероробних машин із
сітками похилого типу — таких, як ПРМ-16 і ПРМ-17. Напередодні
українці надіслали йому понад 45 зразків паперу, який виробляли
у цеху протягом 20 років, і пан Міллер високо оцінив їхню якість.
А вивчивши ринкову ситуацію, він запропонував кілька видів перспективних матеріалів, які раніше не виготовляли в Малині, однак

технологічні можливості машин дозволяють це робити (з-поміж
них, наприклад, деякі різновиди фільтрувального паперу), і підготував перелік потенційних споживачів, яким би вони могли бути
цікаві.
Тепер до справи долучаться наші менеджери з продажу, які
мають детальніше вивчити попит на означені види продукції. У той
же час фахівці з Центру розвитку та досліджень, спільно з колективом цеху, повинні розробити та впровадити технологію виробництва нових видів паперу.
Також експерт поділився власним баченням того, як можна
ефективніше використати сьогоднішні можливості машин, і запропонував розширити кількість синтетичних волокон, що нині застосовують при виробництві індустріальних видів паперу. У такий
спосіб, на його думку, можна буде досягти нових якісних показників
продукції.
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Виступ президента WICOR Holdi
сім доброго дня! Я
дуже рада бути сьогодні з вами. Востаннє я була в Україні два з
половиною роки тому. Обіцяю, перерва між нинішнім і
наступним моїм візитом буде
значно коротшою. Одна з
причин, чому я так довго не
їхала до Малина — відсутність тут таких складних проблем, з якими нам довелося
стикнутися у Швейцарії та
інших локаціях групи WICOR.
першу я б хотіла поговорити з вами про діяльність групи WICOR, а
потім торкнутися роботи малинських підприємств. Якщо ви матимете
запитання, пов’язані з моїм виступом або іншого плану, будь ласка,
не соромтеся, питайте.
Напевно, ви знаєте, що ринкова ситуація до цього року була не надто доброю. Ціни на ринку — я говорю про ETBA, нашу бізнес-зону, — падали, об’єми
реалізації продукції — теж. Звичайно, зменшилися наші обсяги продажів і,
відповідно, прибутки. Відтак ми мусили докладати великих зусиль для зниження затрат, бо прибуток можливий тільки за рахунок нашого зростання або
ж внаслідок скорочення витрат.
Ще одна тенденція, яку ми спостерігали протягом останніх двох років, це
те, що наші клієнти переміщуються до різних частин світу. Це означає, що ми
теж мусимо бути ближчими до наших європейських споживачів і рухатися зі
Швейцарії на північ, схід, південь.
Близько року тому було вирішено провести скорочення працівників у Швейцарії і переносити звідти виробництво до інших країн, у такий спосіб скорочуючи
витрати. Ми розпочали цей процес, але потім відбулася низка несприятливих
подій. Зокрема, Нацбанк Швейцарії заявив, що більше не підтримуватиме курс
швейцарського франка до євро, і наша національна валюта стала набагато міцнішою. Протилежне сталося в Україні — гривня значно послабила свої позиції
стосовно євро. Зростання швейцарського франка призвело до послаблення
конкурентоздатності нашої компанії у Європі. Левова частка витрат припадала
на підприємства у Швейцарії. Аби вийти на попередній рівень, нам довелося
їх реструктиризувати. Ось з такими проблемами ми мали справу. На щастя,
зараз ситуація на ринку значно краща, і ми всі це бачимо. Цьому сприяла реалізація великих проектів у Китаї. У Малині теж завантажені всі потужності з
виробництва картону і компонентів, які призначені для реалізації на європейському ринку.
тож, незважаючи на несприятливий для Швейцарії початок 2015-го
року, його закінчення виявилося доволі непоганим для всієї Групи. Частина цього успіху — заслуга наших українських компаній, і зараз я би
хотіла поговорити з вами про наш бізнес в Україні.
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Можливо, ви і не здогадуєтеся, яку важливу роль відіграють українські підприємства і який великий вплив вони мають на всю Групу. Я
приїхала сюди вперше рівно 20 років тому. З тодішнім керівництвом
фабрики ми вели переговори про співпрацю, а в перспективі і придбання Малинської паперової фабрики. Ці дискусії тривали протягом
багатьох років. І, зрештою, наш план стати головним акціонером фабрики втілився в життя. Згодом було створено ДП “ВМІК”. Я думаю, на
той час, 15 років назад, ніхто в нас по-справжньому не вірив, не вірив
у те, що ми піднімемо і розвинемо ці підприємства. Але сьогодні, поглянувши на те, як виглядають компанії ВАЙДМАНН у Малині, ми
можемо сказати: «Обіцянку дотримано». Відсьогодні і назавжди всі
ми працюємо разом, як частини однієї групи — WICOR Group.
алинські підприємства важливі для нас із трьох основних
причин. Щонайперше, Малин має найвагоміший у Групі
досвід з розробки і виробництва паперу. Я переконана, як
і вся команда менеджерів, що знання, досвід, ідеї та потужності, які
ми маємо тут, є вирішальними для Групи. Ми маємо підтримувати
імідж Малина як провідного центру з виробництва паперу.
Друга причина — Малин виробник картону високої якості, якості
рівня групи WICOR. Багато років тому банкіри та інші люди запитували в мене: невже в Україні зможуть зробити такий же картон, як у
Швейцарії? Сьогодні я можу сказати: наші замовники не відрізнять
картон з України від картону зі Швейцарії. Це величезне досягнення
у сфері якості, яке є вашою заслугою, а ще — це результат хорошої
співпраці між підприємствами з України, США та Швейцарії.
Третя причина, з якої Малин унікальний для нас — великі виробничі можливості для виготовлення деталей для кінцевої ізоляції, а
також виробів ручного формування. Ця компанія (ДП “ВМІК”— ред.)
— один із наріжних каменів Групи у бізнес-сегменті електричних технологій.
Пам’ятаєте, як ми починали? З кількох пробних видів продукції,
маленької території... А подивіться, як виробництво виглядає сьогодні!
Без ДП “ВМІК” група WICOR не мала би такого успіху, як має зараз.
Всі ми повинні цим дуже пишатися і пам’ятати, що разом робимо один
одного сильнішими.
тепер я хотіла би зупинитися на тих проектах, які ми плануємо реалізовувати в Україні в майбутньому. Сьогодні (на
засіданні Наглядової ради — ред.) ми говорили про подальші інвестиції в папероробні машини. Якщо ми прагнемо, аби
Малин був центром з виробництва паперу групи WICOR, маємо вкладати гроші у модернізацію ПРМ-13, ПРМ-15, ПРМ-16, ПРМ-17. Звичайно, сьогодні ми обговорили перші кроки, згодом маємо добре
вивчити, які інвестиції дійсно матимуть економічну доцільність. Все
те, що може бути розвинене — ми розвиватимемо.
Вже вирішено, що крепувальні машини будуть переміщені із Рапперсвіля до Малина. Звичайно, ваші колеги зі Швейцарії не надто раді
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Пройшов другий наглядовий аудит ІСМ
Цього місяця у товаристві побували фахівці Bureau Veritas Certification,
аби провести другий наглядовий аудит інтегрованої системи менеджменту на відповідність стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007.
Провідні аудитори компанії перевірили роботу різних підрозділів товариства, а
на заключній нараді поділилися своїми висновками. За їхніми словами, суттєвих невідповідностей виявлено не було, щоправда, мало місце кілька незначних відхилень,
які вдалося усунути під час аудиту.
Отож наглядовий аудит товариство пройшло успішно. Сподіваємося на такий же результат наступного року, коли на підприємстві буде проводитися ресертифікаційний аудит.
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ing AG Франциски Тчуді Заубер
цьому. Зрозуміло, це важко прийняти, бо ж тепер, крім виробництва деталей, у Малин буде перенесено ще й частину важливого обладнання.
Проте ми щиро віримо, що розміщення крепувальних машин у Малині
— вдала ідея, бо тут зосереджено великий досвід з виготовлення паперу, невдовзі до якого додасться ще й досвід з його крепування.
Звичайно, ми й надалі інвестуватимемо у виробництво ізоляційних
компонентів і розвиватимемо його. Як ви знаєте, виробничі потужності
повністю заповнені і ми будемо їх розширювати, аби задовольнити
ринковий попит.
І тут, у Малині, ми всі маємо старанно працювати, аби підтримувати
високі стандарти якості компанії і задовольняти вимоги клієнтів. Ми
рухаємося у правильному напрямку.
Наступна інвестиція — це рентген-лабораторія. Важливо, щоб ми
могли продемонструвати нашим клієнтам, що здатні проводити усі
тести з якості продукції, і те, що Малин дійсно зразковий центр з виробництва компонентів.
Ще одна ініціатива, не інвестиція, а радше напрям діяльності —
пошук нових клієнтів для неелектротехнічних видів паперу. Сьогодні
ми говорили про те, що один із наших клієнтів у цьому сегменті має
проблеми із реалізацією продукції. Відповідно, це негативно впливає
і на наші продажі. Тож Малин має розширювати коло своїх споживачів, аби стабілізувати ситуацію.
Підводячи риску під сказаним, можу зробити висновок про те, що
наше завдання лишається незмінним — розбудовувати компанії
ВАЙДМАНН у Малині, аби забезпечити їх стабільне майбутнє у групі
WICOR.
що ж нам слід робити, аби бути успішними?Як на мене, для
досягнення успіху потрібні не лише нові інвестиції і замовлення. Насамперед ми потребуємо багато перспективних і ві-
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повідальних молодих людей. Молодь має бути активною і енергійною, бо саме
вона поведе цю компанію вперед. Багато моїх колег, і я серед них, досить досвідчені, маю на увазі за віковою ознакою, тепер наше завдання — залучати до керівництва компанією молодь. А завдання молодих — дивувати нас своєю
енергією і гарними ідеями.
Однак залучення молодих талановитих людей — це ще не все. Дуже важлива складова успіху — здатність співпрацювати з іншими людьми, не лише
у межах однієї компанії, а й у рамках групи WICOR. Хороша співпраця завжди
передбачає хорошу комунікацію. Ви повинні це розуміти.
Тут існує два аспекти. Перший із них — мовний. Я завжди кажу — будь
ласка, вдосконалюйтеся у володінні іноземною мовою, англійською чи німецькою, якщо хочете бути успішними у нашій компанії.
Інший аспект — довіра. Якщо ви хочете, щоб вас почули, повірили вам і
зрозуміли — те ж саме маєте робити по відношенню до іншої сторони, довіряти
їй. Тільки тоді ви зможете зрозуміти колегу. Як будувати довіру? Я думаю, питаючи, питаючи, питаючи, слухаючи і знову питаючи. Намагайтеся зрозуміти,
що хоче інша людина вам донести. Непорозуміння виникають дуже часто не
через технічні проблеми, а через те, що хтось щось недочув або не так зрозумів.
Отож замисліться про комунікацію, інтеграцію: локально і глобально — у межах
групи WICOR.
Інша річ, яку ми маємо робити — це відшуковувати нові компанії і переконувати їх стати (і залишатися) нашими клієнтами. Це має робитися на рівні групи
WICOR і, звичайно, за допомогою наших менеджерів з продажу. Але, звісно,
для того щоб втримувати клієнтів, нам треба дбати про якість продукції, вчасність поставок та інші аспекти.
І остання складова, необхідна нам для підтримання ефективності — бути
більш інноваційними і винахідливими. Я впевнена у кожному з вас і покладаю
великі надії на компанії у Малині. Ви завжди мали здатність адаптуватися до
нових ситуацій. Нинішня складна політична обстановка вимагає від вас знову
продемонструвати здатність пристосовуватися до складних обставин.
сі ми, хто знаходиться за межами України, стежимо за ситуацією і дуже вам співчуваємо. Але я також знаю, що усі ви —
як індивідууми, так і нація — маєте велику силу і волю до
виживання і адаптації. У контексті бізнесу це значить, що ви маєте
бути найбільш винахідливими. І це, звичайно, допомагатиме нашій
компанії і Групі у пошуку нових процесів і продуктів. Ми переконані у
доцільності переносити наші проекти в Малин, бо знаємо, що ви знайдете нові шляхи для їх покращення.
Ще одне я хочу сказати: більше Рапперсвіль не вчитиме вас, як
робити щось, тепер ви маєте вчити Рапперсвіль та інші підприємства
Групи, як розвивати ті чи інші напрями. Ось чому дуже важливо, щоб
ви могли підтримувати комунікацію і ділитися ідеями.
Я вкотре наголошую: ми, у WICOR, дуже віримо у вас і в Україну.
Сподіваюся, що і надалі наші українські компанії підтримуватимуть
імідж успішного члена групи WICOR. І якщо ми досягнемо того рівня
комунікації, до якого прагнемо, виграють усі.
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Змагалися волейболісти
Наприкінці грудня Профспілковий комітет товариства запросив усіх охочих
позмагатися за Кубок ПАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” з волейболу. Вони розділилися
на дві команди, проте які! Спортсмени і з Виробничого центру, і з управління
виявилися дуже сильними, адже багато з них регулярно відвідують тренування,
які щовівторка відбуваються у спортзалі ЗОШ №4.
Гра тривала п’ять сетів, як заведено на турнірах високого рівня, і кожна з команд боролася відчайдушно. Визначити, хто ж із них стане лідером, певно, міг лише екстрасенс, бо ж
по завершенню основних чотирьох сетів рахунок матчу був нічийним, 2:2. І лише в останньому, п’ятому сеті, визначився переможець. Ним стала команда управління, яка отримала
перехідний Кубок турніру. Всі учасники одержали медалі, грошові винагороди та сфотографувалися на згадку. А головний трофей змагань до наступного року зберігатиметься у відділі
технологій та зв’язку, адже троє із шести членів команди управління – його працівники.
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ПАПЕРОВИК

Хай трапляються
дива у Новому
році!
Д
А

ива трапляються, мрії збуваються, і, якщо чого-небудь
дуже сильно захотіти, воно неодмінно здійсниться. От хоча
би снігу... У джунглях, посеред тропіків... Не вірите?
ось діти паперовиків мали змогу в цьому пересвідчитися. У
День Святого Миколая вони побували на казковому дійстві
у РБК і зустрілися із безстрашним Мауглі, граційною Багірою, миролюбним Балу та іншими героями безсмертного твору Редьярда
Кіплінга. Мауглі понад усе на світі зажадав, аби у джунглях випав
сніг — білий, пухнастий, який рипітиме під ногами і лапами. То
дарма, що ніколи раніше снігу в тих краях не було. І байдуже, що
прохання Малинської районної благодійної організації «Захист
дітей Чорнобиля» воно виділило кошти для проведення благодійної лотереї, що проходила того ж дня.
ижнем пізніше новорічний ранок відбувся для дітей працівників ДП “ВМІК”. Їхня зустріч із казкою проходила у приміщенні ЦДЮТ, а розважали юних гостей актори театру «Барвінок».
Всі охочі розказували вірші, брали участь у конкурсах, а значить, і
призи отримували. Крім цього, на дітей працівників підприємства і
артистів чекали солодкі гостинці від адміністрації ДП “ВМІК”. Тим
часом дорослі вміківці (напередодні вони зібрали близько 15 тисяч
гривень) підготували подарунки для ЦДЮТ — 10 професійних шахових таймерів. Після свят гуртківці отримають ще 10 наборів для
таке бажання суперечить законам зорового глузду і природи. Він гри в шахи і зможуть достойно підготуватися для проведення обтвердо вірив, що диво неодмінно здійсниться, і доклав для того ласного чемпіонату, що відбудеться навесні.
чимало зусиль, а також заручився підтримкою доброго Миколая і
вірних друзів. Під їхнім натиском відступили всі скептики і всі вороги, а сили природи подарували бажане — свято Миколая друзі
Мауглі і юні глядачі зустріли зі снігом.
а дійство на тому не закінчилося: як тільки артисти покинули сцену, у залі раптово стало дуже темно, а з-за куліс
з’явилися справжні світлодіодні роботи, велетенські і осяйні.
Спершу вони енергійно танцювали, а потім спустилися до глядацької зали і кожен охочий міг з ними сфотографуватися. Декому,
щоправда, забракло духу. А от зніматися у декораціях вистави
було зовсім не страшно.
звісно ж, не обійшлося без подарунків. Цього року товариство
підготувало для діток своїх працівників солодощі та цікаві
книги, а також допомогло й іншим маленьким малинчанам — на
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У здоровпункті з’явився орбітрек
Арсенал спортивних засобів «Майстерні здоров’я»,
що у здоровпункті, поповнився. Днями товариство придбало новий тренажер — орбітрек, вартістю понад
18 тисяч гривень.
Він належить до розряду кардіотренажерів, які допомагають підтримувати гарну фізичну форму та схуднути. Звісно,
якщо тренуватися регулярно.
«П А П Е Р О В И К » — газета ПАТ “МАлинськА ПАПеровА
фАбрикА–ВАйдмАнн”.
Засновник і видавець — ПАТ “МАлинськА ПАПеровА фАбрикА–
ВАйдмАнн”.
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Орбітрек у лінійці популярних кардіотренажерів знаходиться посередині
між біговою доріжкою та велотренажером. З одного боку, під час тренувань
на ньому відсутнє надмірне навантаження на суглоби, як це буває із біговими доріжками, з іншого — заняття на орбітреку мають більше протипоказань, ніж на велотренажерах. Отож, перш ніж стати до активних
тренувань, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем, адже при багатьох
хворобах хребта, спини, суглобів, легень та серця вони протипоказані.
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