
 
 

 
  

 

 

 

 

Solna den 16 augusti 2012 

 

Bästa aktieägare i Billerud, 

Billerud genomgår nu sin största förändring någonsin och tar under 2012 steget från att vara en 
mellanstor svensk industrikoncern till en ledande europeisk aktör inom förpackningsmaterial. I 
juni slutfördes vårt förvärv av UPMs förpackningspappersverksamhet i Finland och vår hittills 
största affär offentliggjordes – samgåendet mellan Billerud och Korsnäs, BillerudKorsnäs.  

Förvärven är ett led i vår strategi att bli ett förpackningsmaterialföretag i världsklass. I ett slag 
blir vi dubbelt så stora och får dessutom en bredare och mer balanserad produktportfölj.  

Under vår 10-åriga historia som börsbolag har vi målmedvetet arbetat mot en högre förädlings-
grad. Billerud har under de senare åren etablerat sig som ett ledande innovativt företag inom 
förpackningsmaterial och förpackningslösningar. Detta har skapat goda förutsättningar för 
tillväxt och expansion både på nya geografiska marknader och inom nya kundgrupper, och det 
tidigare beroendet av konjunkturen för avsalumassa är kraftigt minskat. Vårt fokus är att 
tillhandahålla kundvärde genom processeffektivitet och utveckling av förpackningslösningar och 
material som präglas av insikt, nytänkande och hållbarhet. 

Det föreslagna samgåendet mellan Billerud och Korsnäs, idag ett dotterbolag till Kinnevik, sker 
genom att Billerud förvärvar samtliga aktier i Korsnäs av Kinnevik. Betalning består dels av nya 
aktier i BillerudKorsnäs, och dels av en kontantbetalning. Det sammanslagna bolaget, 
BillerudKorsnäs, tar även över Korsnäs nettoskuld. Kinnevik kommer efter slutförandet av den 
planerade affären att vara största aktieägare i BillerudKorsnäs. Samgåendet med Korsnäs är, 
förutom godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter, villkorat av aktieägarnas 
godkännande vid den extra bolagsstämma i Billerud som äger rum den 14 september 2012.  

Som verkställande direktör i Billerud ser jag mycket positivt på det föreslagna samgåendet. Det 
är min förhoppning att även Du som aktieägare kommer att se denna affär på ett liknande sätt. 
Därför vill jag beskriva både Korsnäs och motiven bakom samgåendet i lite större detalj. 

Korsnäs, som grundades redan 1855, är ett högt specialiserat och mycket väl positionerat företag 
inom förpackningsmaterial med en årlig omsättning om cirka SEK 9 miljarder. Lönsamheten har 
historiskt varit hög och stabil. Bolaget har en medveten strategi med inriktning mot högförädlade 
produkter med en bred produktportfölj för framförallt konsumentförpackningar. Det största 
produktområdet är kartong, främst till dryckesförpackningar vilket är en stor global marknad 
med god tillväxt. I likhet med Billerud är Korsnäs fokuserat på nyfiber från skogen som 
råmaterial. Korsnäs har två huvudsakliga produktionsenheter i Sverige, Gävle och Frövi. 
Dessutom ingår i den förslagna affären ett ägande med 5 procent i Bergvik Skog, en av Sveriges 
största skogsägare, samt en majoritetsandel i pelletstillverkaren Latgran i Lettland.   



 

Verksamheterna inom Billerud och Korsnäs kompletterar varandra mycket väl och samgåendet 
är ett naturligt steg i utvecklingen för båda företagen. Vi skapar en stark plattform för ytterligare 
expansion på nya marknader och med ett förnyat erbjudande, vilket är en förutsättning för 
uthållig lönsamhet i framtiden. Genom affären skapas en bred produktportfölj inom 
förpackningspapper, kartong och wellråvara. Betydande synergier förväntas kunna skapas bland 
annat genom konsolidering av inköp och optimering av både logistik och produktionsprocesser. 
Dessutom får BillerudKorsnäs en större kunskapsbas vilket möjliggör att vi kan öka takten på våra 
innovationer och utvecklingen av smarta lösningar för nuvarande och nya kunder. Målet är att 
skapa ett av förpackningsvärldens mest fokuserade och innovativa företag, med långsiktig tillväxt 
och hög lönsamhet, vilket ger goda förutsättningar för att skapa ökat aktieägarvärde. 
BillerudKorsnäs kommer att ha en årlig omsättning om cirka SEK 20 miljarder, 4 400 medarbet-
are och tre affärsområden (Förpackningspapper, Kartong och Wellråvara). 

Förvärvet av Korsnäs kommer att vara belastande för Billeruds i övrigt starka balansräkning. För 
att stärka kapitalstrukturen och ge det nya bolaget en rimlig skuldsättning föreslår Billeruds 
styrelse att styrelsen ska få genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för 
BillerudKorsnäs aktieägare om cirka SEK 2 miljarder efter att samgåendet är slutfört, vilket 
bedöms ske under fjärde kvartalet 2012. 

Den extra bolagsstämman ska enligt styrelsens förslag godkänna förvärvet av Korsnäs, besluta 
om att styrelsen ska få genomföra en nyemission av aktier att utges till Kinnevik som en del av 
köpeskillingen i förvärvet av Korsnäs, besluta om att styrelsen ska få genomföra en nyemission 
av aktier med företrädesrätt för BillerudKorsnäs aktieägare samt besluta om ändringar i 
bolagsordningen, och därmed bland annat ändra bolagets namn till BillerudKorsnäs. Nuvarande 
största aktieägare i Billerud, Frapag, kommer att rösta för samgåendet vid bolagsstämman och 
har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin andel av företrädesemissionen. Kinnevik har 
åtagit sig att teckna aktier till ett värde om MSEK 500 i företrädesemissionen. 

För att underlätta för dig som aktieägare att ta ställning till de av styrelsen föreslagna besluten 
har ett informationsmaterial sammanställts. Materialet finns tillgängligt på Billeruds hemsida 
www.billerud.se. 

Det är med stor glädje och tillförsikt jag hälsar Dig välkommen till den spännande utvecklingen i 
Billerud och till den extra bolagsstämman den 14 september 2012! 

Med vänlig hälsning, 

 
Per Lindberg, verkställande direktör 
Billerud AB (publ) 
 
Den extra bolagsstämman i Billerud äger rum fredagen den 14 september 2012 kl 15.00 i Grünewaldsalen, 
Konserthuset, med ingång från Kungsgatan 43, Stockholm. Stämmolokalen öppnas för inregistrering klockan 14.00, då 
kaffe serveras. Anmälan ska ske senast måndagen den 10 september 2012 skriftligen till Billerud AB, "Extra 
bolagsstämman 2012", Box 7841, 103 98 Stockholm, per telefon 08-402 90 62 eller via www.billerud.se. Vid anmälan 
ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt 
eventuella ombud och biträden (högst två) som ska delta. För att få delta i stämman måste aktieägare även vara 
registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken lördagen den 8 september 2012. Eftersom avstämningsdagen 
är en lördag måste aktieägare se till att vara införd i aktieboken fredagen den 7 september 2012. 
 

 


