
INBJUDAN TILL TECKNING AV 
AKTIER I BILLERUDKORSNÄS AB

Notera att teckNiNgsrätterNa förväNtas ha ett ekoNomiskt värde.
För att inte värdet av Teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

 Utnyttja teckningsrätterna för att teckna nya aktier senast den 21 december 2012; eller 
 sälja teckningsrätterna som innehavaren inte avser att utnyttja senast den 18 december 2012.

Notera att det även är möjligt att anmäla sig för teckning utan stöd av teckningsrätt. Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav   
tecknar nya aktier genom  förvaltaren eller förvaltarna.
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VIKTIG INFORMATION
Meddelande till investerare
detta prospekt har upprättats i enlighet med reglerna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/71/Eg  (tillsammans med tillämpliga åtgärder för implementering, inbegripet direktiv 2010/73/Eg, i varje medlemsstat benämnt ”Prospekt-
direktivet”) och EU-kommissionens  förordning (Eg) nr 809/2004 (inbegripet förordning (Eg) nr 486/2012).

detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med 
finansiella  instrument. registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga.

Prospektet har översatts till engelska. I händelse av att det svenska originalet inte överensstämmer med den engelska översättningen ska det svenska 
originalet ha företräde.

I den omfattning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar gäller svensk rätt för prospektet och erbjudandet enligt prospektet. I den omfattning det är 
 tillåtet enligt  tillämpliga lagar ska tvist med anledning av detta prospekt, erbjudandet och därmed sammanhängande rättsförhållanden avgöras av svensk 
domstol exklusivt.

Prospektet har sammanställts av BillerudKorsnäs baserat på egen information samt på information från källor som BillerudKorsnäs anser vara tillför-
litliga. ingen garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, lämnas av Joint Lead managers avseende riktigheten eller fullständigheten av den information 
som finns i detta prospekt. ingenting i detta prospekt ska ses som en utfästelse eller garanti, oavsett om det avser förfluten tid eller framtid då Joint Lead 
managers inte har gjort någon oberoende verifiering av informationen.

När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av BillerudKorsnäs och erbjudandet enligt detta prospekt, 
inklusive föreliggande sakförhållanden och risker, och investerare får inte förlita sig på annan information än den som intagits i detta prospekt samt even-
tuella tillägg till detta prospekt. Ingen person har eller har fått tillstånd att lämna någon annan information avseende erbjudandet eller göra några andra 
utlåtanden än de som finns i detta prospekt, och om så ändå sker, ska sådan information eller sådana utlåtanden inte anses ha godkänts av Billerud-
Korsnäs. vare sig BillerudKorsnäs, Joint Lead managers, eller någon av deras respektive representanter, lämnar några utfästelser till någon mottagare av 
erbjudandet, tecknare eller förvärvare av värdepapperna (se definition nedan), avseende huruvida en investering i värdepapperna gjord av en mottagare 
av erbjudandet, tecknare eller förvärvare är laglig enligt de lagar som är tillämpbara på sådana mottagare av erbjudandet, tecknare eller förvärvare. 
 Investerare ska göra en oberoende utvärdering av de legala, skattemässiga, affärsmässiga, finansiella och övriga konsekvenser en teckning eller förvärv av 
 värdepapperna medför. varje investerare bör konsultera sin egen rådgivare innan denne tecknar eller förvärvar värdepapperna. distributionen av detta 
prospekt innebär inte att uppgifterna häri är aktuella vid någon annan tidpunkt än per datumet för prospektet eller att BillerudKorsnäs verksamhet, 
 resultat eller finansiella ställning har varit oförändrat sedan detta datum. För det fall det sker väsentliga förändringar av informationen i prospektet under 
 perioden från dagen för offentliggörandet till första handelsdagen, kommer sådana förändringar att offentliggöras enligt bestämmelserna i lagen om 
handel med finansiella instrument, vilken  reglerar offentliggörande av tillägg till prospekt.

Som ett villkor för att få utnyttja Teckningsrätterna eller teckna nya Aktier enligt erbjudandet i detta prospekt, kommer varje person som utnyttjar 
Teckningsrätter eller tecknar nya Aktier att anses ha gjort eller, i en del fall, bli ombedda att göra vissa utfästelser, vilka BillerudKorsnäs, Joint Lead 
 managers och andra kommer att förlita sig på, se avsnittet ”överlåtelsebegränsningar med mera”. BillerudKorsnäs förbehåller sig rätten att efter eget 
bestämmande, avvisa eller återkalla varje teckning eller förvärv av Värdepapperna som BillerudKorsnäs eller dess uppdragstagare anser kan ge upphov till 
överträdelse av eller brott mot någon lagstiftning, regel eller föreskrift.

i ett flertal länder, särskilt i Australien, Kanada, hongkong, Japan och, med vissa undantag, USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, 
varje stat i Förenta Staterna samt district of columbia) (”USA”) är distributionen av detta prospekt, utnyttjandet av Teckningsrätterna samt köp och för-
säljning av de nya Aktierna, under kastat restriktioner föreskrivna i lag (exempelvis registrering, regler för upptagande till handel samt andra regleringar 
och kvalifikationer). Erbjudandet om att teckna nya Aktier riktar sig inte till personer bosatta i Australien, Kanada, hongkong, Japan och, med vissa 
undantag, USA eller någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. detta prospekt utgör varken ett erbjudande att överlåta 
Värde papper till någon person i en jurisdiktion i vilket det är olagligt att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person, eller en inbjudan till ett erbju-
dande att förvärva Värdepapper från någon person i en jurisdiktion i vilken det är olagligt att göra en sådan inbjudan. Inga handlingar har vidtagits eller 
kommer att vidtas av Billerud Korsnäs eller Joint Lead managers för att tillåta innehav eller distribution av detta prospekt (eller något annat erbjudande 
eller offentligt material eller ansökningsblankett(er) avseende erbjudandet) i en jurisdiktion där sådan distribution i annat fall kan leda till en överträdelse 
av någon lag eller rättsregel. Prospektet får således inte distribueras eller publiceras i något land eller någon jurisdiktion där distribution, publicering eller 
erbjudande enligt detta prospekt kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion. En person som kan komma 
att få detta prospekt i sin besittning ska upplysa sig om och rätta sig efter sådana restriktioner, och ska i synnerhet inte bryta mot gällande värdepappers-
regleringar genom att publicera eller distribuera prospektet. Varje underlåtenhet att rätta sig efter sådana restriktioner kan resultera i en överträdelse av 
gällande värdepappersregleringar. vidare kan förvärv av värdepapper i strid med ovanstående vara ogiltiga. distribution av detta prospekt till någon 
annan person än av BillerudKorsnäs specificerade mottagare av erbjudandet samt de personer, om någon, som är anlitade för att rådge sådan mottagare 
av erbjudandet rörande detta, är obehörig, och yppande av dess innehåll, utan föregående skriftligt godkännande från BillerudKorsnäs, är förbjudet. All 
reproduktion eller distribution av prospektet i USA, i sin helhet eller i vissa delar, eller något yppande av dess innehåll till någon annan person är förbjuden. 
detta prospekt är  personligt för varje mottagare. investerare samtycker till föregående genom att acceptera mottagandet av detta prospekt. För mer infor-
mation, vänligen se avsnittet ”överlåtelsebegränsningar med mera.”

Informationen på BillerudKorsnäs hemsida är inte införlivad i detta prospekt och utgör inte en del av detta prospekt.

Tillgänglig information
om, vid någon tidpunkt, BillerudKorsnäs varken lyder under Section 13 eller 15(d) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, i dess gällande lydelse 
(”Exchange Act”) eller undantaget från rapportering enligt rule 12g3–2(b) i Exchange Act, kommer BillerudKorsnäs att efter begäran förse, ägare av nya 
Aktier, eller potentiella förvärvare angiven av någon sådan ägare, med den information som skall levereras i enlighet med rule 144A(d)(4) i Securities Act.  
I sådana fall, kommer även BillerudKorsnäs att förse varje sådan ägare med varje kallelse till bolagsstämma samt andra rapporter och annan kommunika-
tion som generellt görs tillgänglig av BillerudKorsnäs till dess aktieägare.

Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation
Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar BillerudKorsnäs aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell 
och operativ utveckling inklusive uttalanden om Transaktionen, Apportemissionen och Företrädesemissionen samt uttalanden om riktlinjer, planer, fram-
tidsutsikter, mål och strategier. ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer 
eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. även om 
 BillerudKorsnäs anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga  antaganden och förväntningar kan BillerudKorsnäs inte garantera att sådana framåt-
riktade uttalanden kommer att förverkligas. då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan 
verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktade uttalanden. Andra faktorer som kan medföra att BillerudKorsnäs faktiska verksam-
hetsresultat eller prestationer avviker från innehållet i framåtriktade uttalanden innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet ”risk-
faktorer”. Framåtriktade uttalanden i prospektet gäller endast vid tidpunkten för prospektet och kan komma att ändras utan meddelande. Billerud-
Korsnäs gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida 
händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar.  Prospektet innehåller marknadsinformation och branschprognoser, däribland informa-
tion avseende storleken på marknader där Koncernen är verksam. även om BillerudKorsnäs anser att dessa källor är tillförlitliga, har BillerudKorsnäs inte 
oberoende verifierat informationen. Viss information  bygger också på uppskattningar av BillerudKorsnäs. Viss finansiell och annan sifferinformation som 
presenteras i detta prospekt har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen kan det hända att siffrorna i vissa tabeller, vid 
summering, inte exakt motsvarar angiven totalsumma.

Förutom Billeruds respektive Korsnäs reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2009, 2010 och 2011, samt den granskade proformaredo-
visningen på sidorna 44–48 i avsnittet ”Finansiell proformainformation”, har ingen information i prospektet granskats eller reviderats av Billeruds,  Korsnäs 
eller Billerud Korsnäs respektive  revisorer.
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FöRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG

Företrädesrätt
den som på avstämningsdagen den  
6 december 2012 är registrerad som aktie-
ägare i Billerud Korsnäs har rätt att erhålla 
Teckningsrätter i Företrädesemissionen. Varje 
befintlig Aktie i BillerudKorsnäs  berättigar till 
en (1) Teckningsrätt. Två (2) Teckningsrätter 
ger rätt att teckna en (1) ny Aktie. 

Emissionskurs
SEK 29 per Aktie

Teckning och betalning med Teckningsrätter
Teckning sker under teckningstiden genom 
samtidig kontant betalning. Observera att 
Teckningsrätter som aktieägaren inte avser att 
utnyttja måste säljas senast den 18 december 
2012 för att inte bli värdelösa.

Teckning och betalning utan Teckningsrätter
I den utsträckning nya Aktier inte tecknas med 
stöd av Teckningsrätter erbjuds möjlighet för 
aktieägare och andra investerare att teckna 
nya Aktier utan stöd av Teckningsrätter.

Anmälan om teckning utan stöd av 
 Teckningsrätt ska ske till SEB senast den 
21 december 2012 på särskild anmälnings-
sedel, vilken kan erhållas från något av SEB:s 
kontor i Sverige eller  
www.sebgroup.com/ prospectuses eller  
www.billerud korsnas.se. Tilldelade Aktier  
ska betalas kontant enligt anvisningar på 
avräknings notan. depåkunder hos förvaltare 
ska  istället anmäla sig till och förfara enligt 
instruk tioner från sin eller sina förvaltare .

VIKTIGA DATUM
Avstämningsdag för rätt att erhålla 
Teckningsrätter i Företrädesemissionen
6 december 2012

Teckningstid
7 december 2012 – 21 december 2012

handel med Teckningsrätter
7 december 2012 – 18 december 2012

handel med BTA
7 december 2012 – 8 januari 2013

öVRIG INFORMATION
Ticker / handelsbeteckning

  Aktier  BiLL
  Teckningsrätter  BiLL Tr
  BTA  BiLL BTA

ISIN-koder
  Aktier  SE0000862997
  Teckningsrätter  SE0004927168
  BTA  SE0004927176

Delårsrapporter
   Jan – dec 2012: 8 februari 2013

    Jan – mar 2013: 23 april 2013

    Jan – jun  2013: 18 juli 2013

    Jan – sept 2013: 30 oktober 2013

DEFINITIONER

”Aktie” avser aktie i BillerudKorsnäs med de 
rättigheter som följer av BillerudKorsnäs 
bolags ordning

”BTA” avser betald tecknad Aktie i 
 BillerudKorsnäs

”SEK” avser svenska kronor och ”MSEK” avser 
miljoner svenska kronor

”EUR” avser euro och ”MEUR” avser  miljoner 
euro

”BillerudKorsnäs”, ”Bolaget” respektive 
 ”Koncernen” avser BillerudKorsnäs AB (publ), 
org nr 556025-5001, samt dess dotterbolag 
inklusive Korsnäs om annat inte framgår av 
sammanhanget 

”Billerud” avser Billerud AB (publ), org nr 
556025-5001, samt dess dotterbolag, fram till 
förvärvsdatumet den 29 november 2012, om 
annat inte framgår av sammanhanget

”Bomhus” avser Bomhus Energi AB, org nr 
556793-5217, ett bolag som BillerudKorsnäs 
äger 50 procent av aktierna i

”Korsnäs” avser Korsnäs AB, org nr 556023-
8338, samt dess dotterbolag fram till förvärvs-
datumet den 29 november 2012, om annat 
inte framgår av sammanhanget

”Kinnevik” avser Investment AB Kinnevik,   
org nr 556047-9742

”Frapag” avser Frapag Beteiligungs holding 
Ag, org nr FN 113828 w

”Bergvik Skog” avser Bergvik Skog AB, org nr 
556610-2959, ett bolag som Billerud Korsnäs 
äger 5 procent av aktierna i

”Latgran” avser Latgran Biofuels AB, org nr 
556811-4184, ett bolag som Billerud Korsnäs 
äger 75 procent av aktierna i

”Euroclear” avser Euroclear Sweden AB

”Företrädesemissionen” avser erbjud andet att 
teckna Aktier i enlighet med de villkor som 
föreskrivs i detta prospekt

”Apportemissionen” avser den emission av 
34 551 592 Aktier som utgavs till Kinnevik som 
del av köpeskillingen i förvärvet av  Korsnäs

”Teckningsrätt” avser teckningsrätt för 
 nyemitterade Aktier i BillerudKorsnäs

”Transaktionen” avser samgåendet mellan 
 Billerud och Korsnäs som offentliggjordes den 
20 juni 2012, och fullföljdes den 29 november 
2012 genom att Billerud  förvärvade  samtliga 
aktier i Korsnäs från Kinnevik

”Joint Lead Managers” avser SEB Enskilda, 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB 
Enskilda”) och handelsbanken capital 
 markets, ett affärsområde inom Svenska 
 handelsbanken AB (”Handels banken  Capital 
Markets”)

”NASDAQ OMX” avser NASdAQ omX 
 Stockholm AB

  Frågor med anledning av Företrädes emissionen besvaras på telefon: 020-530 540
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SAMMANFATTNING

Prospektsammanfattningar består av punkter som ska innehålla viss information. dessa punkter är numrerade i avsnitt A – E (A.1 – E.7).
denna sammanfattning innehåller de punkter som ska ingå i en sammanfattning avseende en nyemission av aktier med företrädesrätt för 

 bolagets aktieägare. Eftersom några andra punkter inte behöver ingå, finns det luckor i numreringen av punkterna.
även om en punkt i och för sig ska ingå i nu aktuell sammanfattning, kan det förekomma att relevant information beträffande sådan punkt 

 saknas. i dessa fall innehåller sammanfattningen en kort beskrivning av informationskravet tillsammans med angivelsen ”Ej tillämplig”.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCh VARNINGAR 

Punkt Informationskrav Information

A.1 Introduktion  
och varningar

denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. varje beslut om att investera i värde-
papperen ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet från investerarens sida.

Om yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i 
enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av 
prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.

civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översätt-
ningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna 
av  prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa 
investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

AVSNITT B – EMITTENT

Punkt Informationskrav Information

B.1 Firma och handels
beteckning

Bolagets registrerade firma är BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) och handelsbeteckning är BiLL.

B.2 Emittentens säte  
och bolagsform

Bolaget har sitt säte i Stockholm och dess bolagsform är aktiebolag. Bolaget bildades i Sverige och dess 
 associationsform regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551).

B.3 Emittentens funktion 
och huvudsaklig 
 verksamhet

BillerudKorsnäs erbjuder nyfiberbaserade förpackningsmaterial och förpackningslösningar. det övergripande 
målet är att generera lönsam tillväxt. genom sin affärsmodell sätter BillerudKorsnäs kunden i fokus med hög-
kvalitativa material, kunskap om hela förädlingskedjan samt ett globalt nätverk av kunder och förpacknings-
partner. BillerudKorsnäs har en framstående position inom ett flertal produktsegment, såväl inom nyfiberbase-
rade material till konsumentförpackningar som för industriella ändamål. Bolagets syfte är att skapa värden som 
stärker kundernas varumärken och konkurrenskraft och därmed säkrar Bolagets position som den naturliga 
 samarbetspartnern för smartare förpackningar. idag är Europa BillerudKorsnäs viktigaste marknad.

BillerudKorsnäs har tre affärsområden:
  Packaging Paper: Affärsområde Packaging Paper erbjuder kunderna tekniskt avancerat nyfiberbaserat 

kraft- och säckpapper samt smarta lösningar för funktion, design och materialval. Alla kvaliteter är starka 
samt har mycket bra tryck- och körbarhet vilket bidrar till ökad produktivitet i kundernas konverterings-
processer. 

  Consumer Board: Affärsområde consumer Board utvecklar och säljer högkvalitativ kartong av nyfiber till 
flera  segment, bland annat drycker och konsumentvaror, vilka efterfrågar förpackningar som är effektiva, 
 attraktiva samt funktionella. dessutom erbjuder affärsområdet sina kunder  lösningar för leveransservice samt 
 applikationskunskap. 

  Containerboard: Affärsområde containerboard erbjuder wellråvaror av nyfiber anpassade för höga krav på 
styrka, hygien och tryck. rådgivning inom förpackningsoptimering hjälper varumärkesägare till rätt förpack-
ning för varor och logistikkedjor.

1)  Kombinerad finansiell information för 2011 är inte finansell proformainformation och har inte reviderats eller granskats av Bolagets revisor. 
2)  Rörelseresultat före avskrivningar.

NETTOOMSäTTNiNg pER AFFäRSOMRåDE 1) EBiTDA 2) pER AFFäRSOMRåDE 1)

Packaging Paper, 43 %

Consumer Board, 31 %

Containerboard, 16 %

Övrigt, 10 %

Packaging Paper, 36 %

Consumer Board, 39 %

Containerboard, 18 %

Övrigt, 7 %
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B.4a Tendenser som 
 påverkar emittenten 
och de branscher där 
denne är verksam

den globala förpackningsmarknaden drivs främst av kontinuerligt förbättrade levnadsförhållanden för många 
människor runt om i världen. detta avspeglar sig i ökad konsumtion av varor som transporteras samt ibland 
 konsumeras i sina förpackningar. den globala  förpackningsmarknaden förväntas fortsatt växa fram till 2016 
enligt Pira international, 2011, ”The Future of global Packaging – market Forecasts to 2016”. 

B.5 Beskrivning av 
 koncern och 
 emittentens ställning 
inom denna

BillerudKorsnäs är moderbolag i koncernen som består av dotterbolagen Korsnäs AB (556023-8338) (som i sin 
tur har dotterbolaget Latgran Biofuels (556811-4184)), Billerud Skog AB (556724-5641), Billerud Karlsborg AB  
(556310-4198), Billerud Skärblacka AB (556190-3179), Billerud Beetham Ltd (69606) och Billerud Finland oy  
(2392774-9). 

B.6 Större aktieägare, 
kontroll över Bolaget 
samt anmälnings
pliktiga personer

Bolagets två huvudägare, Kinnevik som har en ägarandel om 25,1 procent (exklusive Aktier i eget innehav) och 
Frapag som har en ägarandel om 15,7 procent (exklusive Aktier i eget innehav) kan utöva ett betydande 
 inflytande över BillerudKorsnäs. Per den 30 september 2012, med hänsyn taget till förändringar av antalet Aktier 
i eget innehav och Apportemissionen, finns det inga övriga fysiska eller juridiska personer som innehar fem pro-
cent eller mer av kapitalet i Bolaget och på grund av detta är anmälningsskyldiga enligt 4 kap. lag (1991:980) om 
handel med finansiella instrument. cristina Stenbeck är styrelseordförande och indirekt större aktieägare i 
 Kinnevik och ska enligt lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 
anmäla aktieinnehav i Bolaget till Finansinspektionen, varvid Aktier som ägs av Kinnevik enligt nämnda lag ska 
likställas med cristina Stenbecks egna. Per den 30 september 2012, med hänsyn taget till förändringar av antalet 
Aktier i eget innehav och Apportemissionen, finns det inga övriga fysiska personer som innehar, eller enligt 
nämnda lag ska anses inneha, tio procent eller mer av kapitalet i Bolaget och på grund av detta är anmälnings-
skyldiga enligt nämnda lag.

B.7 Finansiell informa
tion i sammandrag 
 samt förklarande 
 beskrivning

Resultaträkningar i sammandrag
  jan–sep    Helår

MSEK 2012 2011 2011 2010 2009

Nettoomsättning 7 359 7 257 9 343 8 828 7 760

Övriga intäkter 17  9  18  85  32

Rörelsens intäkter 7 376 7 266 9 361 8 913 7 792

Förändring av varulager –73 – 68  1  105  26

Råvaror och förnödenheter –3 734 –3 385 –4 480 –4 241 –3 870

Övriga externa kostnader –1 513 –1 383 –1 863 –1 753 –1 706

Personalkostnader –1 128 –1 064 –1 427 –1 377 –1 380

Avskrivningar och nedskrivningar av 
 anläggningstillgångar –465 – 464 – 614 – 610 – 561

Resultatandel i intressebolag 1  1  – – – 1

Rörelsens kostnader –6 912 –6 363 –8 383 –7 876 –7 492

Rörelseresultat 464  903  978 1 037  300

Finansiella poster –31 – 32 – 45 – 77 – 114

Resultat före skatt 433  871  933  960  186

Skatt –117 – 233 – 250 – 255 – 21

periodens resultat 316  638  683  705  165
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B.7 Finansiell informa
tion i sammandrag 
 samt förklarande 
 beskrivning, forts

Balansräkningar i sammandrag
  30 sep     31 dec

MSEK 2012 2011 2011 2010 2009

Anläggningstillgångar 5 977 5 480 5 508 5 531 5 555

Varulager 1 024 1 088 1 135 1 070 1 065

Kundfodringar 2 289 1 570 1 391 1 412 1 152

Övriga omsättningstillgångar 407  269  372  447  491

Likvida medel 620  829  929  740  818

Summa tillgångar 10 317 9 236 9 335 9 200 9 081

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 4 777 4 798 4 871 4 637 3 995

Innehav utan bestämmande inflytande 1 –  1 – –

Eget kapital 4 778 4 798 4 872 4 637 3 995

Räntebärande skulder 275  814  819  798 1 080

Avsättningar för pensioner 227  215  219  207  193

Övriga avsättningar 38  28  36  27  27

Uppskjutna skatteskulder 1 464 1 393 1 467 1 434 1 357

Summa långfristiga skulder 2 004 2 450 2 541 2 466 2 657

Räntebärande skulder 1 014 – –  150  697

Leverantörsskulder 1 861 1 122 1 227 1 157 1 056

Övriga skulder och avsättningar 660  866  695  790  676

Summa kortfristiga skulder 3 535 1 988 1 922 2 097 2 429

Summa eget kapital och  skulder 10 317 9 236 9 335 9 200 9 081

Kassaflödesanalyser i sammandrag
  jan–sep    Helår

MSEK 2012 2011 2011 2010 2009

Rörelseöverskott med mera 973 1 366 1 604 1 625  862

Rörelsekapitalförändring med mera 161 –161 –113 –147  116

Finansnetto, skatter med mera –314 –207 –219 –85 –124

Kassaflöde från den löpande verksamheten 820  998 1 272 1 393  854

Investering i anläggningstillgångar –515 –333 –512 –334 –271

Förvärv av finansiella tillgångar – –81 –81 –261 –35

Försäljning av finansiella tillgångar 340 – – – –

Företagsförvärv –1 073 – – – –35

Försäljning av anläggningstillgångar 11  1  2  3  14

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 237 –413 –591 –592 –292

Förändring av räntebärande skulder 474 –138 –132 –820 –1 207

Nyemission – – – – 925

Utdelning –361 –361 –361 –52 –

Försäljning av egna Aktier, incitamentsprogram – – – 5 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 113 –499 –493 –867 –282

Kassaflöde totalt (=förändring i likvida medel) –304  86  188 –66  280
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B.7 Finansiell informa
tion i sammandrag 
 samt förklarande 
 beskrivning, forts

Nyckeltal
  jan–sep    Helår

2012 2011 2011 2010 2009

Marginaler

Bruttomarginal, % 13 19 17 19 11

Rörelsemarginal, % 6  12 10 12 4

Avkastning (rullande 12 månader)

Avkastning på sysselsatt kapital, % 11  25 20 21 6

Avkastning på eget kapital, % 7  19 14 17 5

Avkastning på eget kapital, efter utspädning, % 7  19 14 17 5

Kapitalstruktur vid periodens utgång

Sysselsatt kapital, MSEK 5 674 4 657 4 639 4 792 5 148

Eget kapital, MSEK 4 778 4 798 4 872 4 637 3 995

Räntebärande nettoskuld, MSEK 896 –141 –233  155 1 152

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,19 –0,03 –0,05 0,03 0,29

Nettoskuldsättningsgrad efter utspädning, ggr 0,19 –0,03 –0,05 0,03 0,29

Soliditet, % 46  52 52 50 44

Soliditet efter utspädning, % 46  52 52 50 44

per Aktie

Resultat per Aktie, SEK 3,07 6,19 6,63 6,84 2,04

Resultat per Aktie efter utspädning, SEK 3,06 6,17 6,61 6,83 2,03

Utdelning per Aktie, SEK   3,50 3,50 0,50

per Aktie vid periodens utgång

Eget kapital per Aktie, SEK 46,33 46,53 47,24 44,97 38,80

Eget kapital per Aktie efter utspädning, SEK 46,21 46,40 47,11 44,88 38,75

Övriga nyckeltal

Bruttoinvesteringar, MSEK 515  333  512  334  271

Företagsförvärv, MSEK 1 073 – – – 35

Medelantal anställda 2 366 2 279 2 277 2 240 2 232
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B.8 Utvald proforma
redovisning

Syftet med den senare redovisade konsoliderade proformaredovisningen är att redovisa den hypotetiska på verkan 
som samgåendet mellan Billerud och Korsnäs och de därmed sammanhängande förändringarna av låne-
finansieringen, Apportemissionen och  Företrädesemissionen hade haft på Billerud Korsnäs konsoliderade resultat 
och finansiella ställning. den finansiella pro forma informationen nedan har upprättats som en illustration av:

  periodens resultat under 2011 respektive första nio månaderna 2012 under antagandet att förvärvet av 
 Korsnäs och Företrädesemissionen genomförts samt att den nya finansieringen utnyttjats 1 januari 2011 
 respektive 1 januari 2012 och

  den finansiella ställningen under antagandet att förvärvet av Korsnäs och Företrädesemissionen genomförts 
samt att den nya finansieringen utnyttjats per 30 september 2012.

Proformainformationen beskriver en hypotetisk situation och har tagits fram endast i illustrativt syfte. informa-
tionen avses inte presentera det resultat och den finansiella ställning som verksamheten verkligen hade presterat 
och ska heller inte anses indikera vilka framtida resultat BillerudKorsnäs kommer att generera eller Bolagets 
finansiella ställning i framtiden. Inga synergieffekter eller integrationskostnader har beaktats.

Resultaträkning proforma – Helår 2011
MSEK Billerud Korsnäs Förvärv Justeringar proforma

Nettoomsättning 9 343 8 254 319 550 18 466 

EBITDA 1 592 1 516 47 –118 3 037

EBITDA-marginal, % 17 18 15 16

Rörelseresultat 978 907 32 –268 1 649

Rörelsemarginal, % 10 11 10 9

Periodens resultat 683 663 25 –325 1 046

Resultaträkning proforma – Jan–sep 2012
MSEK Billerud Korsnäs Förvärv Justeringar proforma

Nettoomsättning 7 359 6 526 1 216 425 15 526

EBITDA 929 1 231 153 –148 2 165

EBITDA-marginal, % 13 19 13 14

Rörelseresultat 464 764 117 –261 1 084

Rörelsemarginal, % 6 12 10 7

Periodens resultat 316 485 93 –263 631

Balansräkning proforma – 30 september 2012

MSEK Billerud Korsnäs
Förvärv av 

Korsnäs Justeringar
Företrädes- 

emission proforma

Anläggningstillgångar 5 977 8 066 8 023 –4 707 17 359

Fordran på Kinnevik 2 173 –2 173 – 

Omsättningstillgångar  
exklusive likvida medel 3 720 2 754 38 6 512 

Likvida medel 620 63 –230 453 

Summa tillgångar 10 317 13 056 5 625 –4 669 – 24 329 

Eget kapital 4 778 5 346 2 068 –5 306 1 985 8 866

Räntebärande skulder  
inklusive pensionsskuld 1 516 5 286 3 057 56 –1 485 8 430

Räntebärande skuld till Kinnevik 500 –500 – 

Övriga skulder och avsättningar 4 023 2 424 581 7 028 

Summa skulder 5 539 7 710 3 557 637 –1 989 15 458

Summa eget kapital  
och skulder 10 317 13 056 5 620 –4 669 – 24 324

Räntebärande extern  
nettolåneskuld 896 5 223 3 287 56 –1 489 7 977

Räntebärande nettoskuld / Eget kapital 19% 90%
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B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Bolaget har inte lämnat en resultatprognos.

B.10 Revisions anmärkning Ej tillämplig. det finns inte några anmärkningar i revisionsberättelserna.

B.11 Otillräckligt 
 rörelsekapital

BillerudKorsnäs anser att tillräckligt rörelsekapital för de aktuella behoven för den kommande tolvmånaders-
perioden saknas med nuvarande kreditfaciliteter och förfallostruktur.

Under andra kvartalet 2013 förfaller vissa av Bolagets nuvarande kreditfaciliteter. Bolagets bedömning är att 
övriga tillgängliga kredit faciliteter och kassaflöde från rörelsen inte utan komplettering är tillräckliga för att ge 
Bolaget de likvida medel som krävs för att fullgöra betalningsförpliktelserna när dessa kreditfaciliteter förfaller till 
betalning. Bolagets bedömning är att finansieringsbehovet är upp till SEK 3 miljarder.

För att ge Bolaget de nödvändiga finansiella resurserna beslutade Styrelsen den 29 november 2012, med 
stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 september 2012, om Företrädesemissionen. Företrädes-
emissionen kommer, vid full teckning, att tillföra Bolaget mSEK 1 981 efter emissionskostnader. Bolagets största 
aktieägare, Kinnevik och Frapag, har förbundit sig att teckna Aktier motsvarande totalt cirka 41 procent av 
Företrädes emissionen.

Bolaget avser också att under första halvåret 2013 genomföra emission av obligationslån om upp till 
mSEK 1 500 under ett nytt obligationsprogram. 

BillerudKorsnäs anser att Företrädesemissionen och emissionen av obligationslån tillsammans med Bolagets 
kassaflöde från verksamheten kommer att ge Bolaget tillräckligt rörelsekapital för att täcka behoven under de 
kommande 12 månaderna. För det fall att Företrädesemissionen och/eller emissionen av obligationslån inte 
skulle kunna genomföras kommer Bolaget att överväga alternativa lösningar för att säkra Bolagets långfristiga 
finansiering, till exempel omförhandling av nuvarande bankfinansiering.
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avSnitt C – värdepapper

punkt informationskrav information

C.1 Värdepapper som 
erbjuds

Erbjudandet avser emission av nya Aktier i BillerudKorsnäs (ISIN-kod SE0000862997).

C.2 Denominering Aktierna är denominerade i SEK.

C.3 Totalt antal Aktier  
i Bolaget

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till SEK 774 173 065 före Apportemissionen och Företrädesemissionen, 
fördelat på 104 834 613 Aktier. Varje Aktie har ett kvotvärde om cirka SEK 7,38. Bolagets styrelse beslutade den 
29 november 2012 att med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 september 2012, dels öka 
Bolagets aktiekapital genom Apportemissionen, dels öka Bolagets aktiekapital genom Företrädesemissionen. 
Efter genomförande av Apportemissionen och Företrädesemissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 
SEK 1 537 642 792, fördelat på högst 208 219 834 Aktier. Varje Aktie kommer att ha ett kvotvärde om cirka 
SEK 7,38.

C.4 Rättigheter som 
 sammanhänger med 
värdepapperna

Varje Aktie berättigar till en röst på bolagsstämma. Samtliga Aktier medför lika rätt till andel i Bolagets vinst och 
eventuellt överskott vid likvidation. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalas genom 
 Euroclears försorg. Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämma fastställda avstämningsdagen 
för utdelningen är registrerad som innehavare av Aktier i den av Euroclear förda aktieboken. 

C.5 Inskränkningar  
i den fria  
överlåtbarheten

Ej tillämplig. Aktier är inte föremål för några begränsningar i rätten att överlåta dem.

C.6 Upptagande till 
 handel

De nya Aktierna kommer att bli föremål för handel på NASDAQ OMX. 

C.7 Utdelningspolicy Bolaget ska över en konjunkturcykel dela ut i genomsnitt 50 procent av nettovinsten. Utdelningen till aktie-
ägarna kommer bland annat att vara beroende av BillerudKorsnäs resultatnivå, finansiella ställning och framtida 
utvecklings möjligheter.

avSnitt d – riSker

punkt informationskrav information

d.1 Huvudsakliga risker 
relaterade till 
 emittenten eller 
 branschen

Innan en investerare beslutar sig för att teckna Aktier i BillerudKorsnäs är det viktigt att noggrant analysera de 
 risker som bedöms vara av betydelse för Bolagets och Aktiens framtida utveckling. Dessa risker inkluderar bland 
annat bransch- och marknadsrelaterade riskfaktorer såsom risker avseende konkurrens och prispress, konjunk-
turkänslighet, exponering mot vedråvarupriser samt tillgång till vedråvara, exponering mot större kunder, 
 integrationsproblem relaterade till samgåendet med Korsnäs samt förvärvet av UPMs förpackningspappers-
verksamhet, att det villkor Europeiska Kommissionen uppställt som förutsättning för att lämna tillstånd till 
samgåendet inte uppfylls, höjda energipriser, ökade kostnader för andra insatsvaror än ved och energi, ökad 
användning av alternativa förpackningsmaterial, miljöansvar, produktionsstörningar,  beroende av nyckel-
personer, immateriella rättigheter och teknologi, tvister, skatterisker samt finansiella risker såsom valuta risk, 
finansieringsrisk, kreditrisk och ränterisk. Det kan även finnas risker relaterade till BillerudKorsnäs eller  branschen 
som för närvarande inte är kända för BillerudKorsnäs.



i N B J U d A N  T i L L  T E c K N i N g  A v  A K T i E r  i  B i L L E r U d K o r S N ä S  A B S A M M A N F AT T N I N G    9

D.3 Huvudsakliga risker 
relaterade till värde
papperna

risker relaterade till Aktierna och Företrädesemissionen inkluderar aktierelaterade risker såsom att Företrädes-
emissionen inte är garanterad och att teckningsåtaganden inte är säkerställda, risker avseende aktieägare med 
betydande inflytande, handel i Teckningsrätter samt utspädning. det kan även finnas risker relaterade till värde-
papperna som för närvarande inte är kända för BillerudKorsnäs.

AVSNITT E – ERBJUDANDE

Punkt Informationskrav Information

E.1 Emissionsbelopp och 
emissionskostnader

Företrädesemissionen kommer att tillföra BillerudKorsnäs högst mSEK 1 996 före emissionskostnader. Från 
 emissionsbeloppet kommer avdrag att göras för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka mSEK 15.

E.2a Motiv och använd
ande av emissions
likviden

Syftet med Företrädesemissionen är att stärka Bolagets kapitalstruktur. Ledningen och styrelsen är medveten om 
att BillerudKorsnäs nettoskuldsättning ökade i och med förvärvet av aktierna i Korsnäs. Bolaget kommer även 
efter att emissionslikviden influtit att ha en betydande nettoskuld. BillerudKorsnäs kommer därför att använda 
emissionslikviden för amortering av lån.

E.3 Erbjudandets  former 
och villkor

Allmänt – Erbjudandet omfattar 68 833 629 Aktier och vänder sig i första hand till befintliga aktieägare i 
 BillerudKorsnäs som kommer att tilldelas Teckningsrätter.

Emissionskurs – de nya Aktierna i BillerudKorsnäs emitteras till en kurs om SEK 29 per Aktie. courtage utgår ej.

Avstämningsdag – Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla 
Teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 6 december 2012.

Teckningstid – Teckning ska ske mellan den 7 december 2012 och 21 december 2012.

handel med Teckningsrätter – handel med Teckningsrätter äger rum på NASdAQ omX under perioden från 
och med den 7 december 2012 till och med den 18 december 2012. iSiN-koden för Teckningsrätter är 
SE0004927168. 
För att inte värdet av erhållna Teckningsrätter ska gå förlorat måste aktieägaren antingen: 
utnyttja erhållna Teckningsrätter och teckna nya Aktier senast den 21 december 2012; 
eller sälja erhållna och ej utnyttjade Teckningsrätter senast den 18 december 2012.

Tilldelning – För det fall att samtliga Aktier inte tecknas med stöd av Teckningsrätter ska Bolagets styrelse 
besluta om tilldelning till tecknare som tecknat utan stöd av Teckningsrätt. 

Likviddag – Planerad likviddag för Aktie tecknad utan stöd av Teckningsrätt är den 9 januari 2013. 

E.4 Intressen som har 
betydelse för  
erbjudandet

det förekommer inte familjeband mellan styrelseledamöterna och medlemmarna av bolagsledningen. 
mia Brunell Livfors är vd samt koncernchef, mikael Larsson är finansdirektör och Wilhelm Klingspor är styrelse-
ledamot i BillerudKorsnäs största aktieägare Kinnevik som äger mer än 10 procent av Aktierna i BillerudKorsnäs. 
michael m.F. Kaufmann är vd i BillerudKorsnäs näst största ägare, Frapag, som äger mer än 10 procent av 
Aktierna i BillerudKorsnäs.

E.5 Lockupavtal Ej tillämplig. inga lock-up avtal har ingåtts.

E.6 Utspädningseffekt givet att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Apportemissionen och Företrädesemissionen att medföra att 
antalet Aktier ökar från 104 834 613 till 208 219 834 Aktier, vilket motsvarar en ökning om cirka 98,6 procent. 
För de aktieägare som avstår att teckna Aktier i Företrädesemissionen uppkommer en total utspädningseffekt 
från Apportemission och Företrädesemission om totalt högst 103 385 221 nya Aktier,  motsvarande cirka 49,7 
procent av det totala antalet Aktier i Bolaget efter Apportemissionen och Företrädes emissionen.

E.7 Kostnader som 
åläggs investeraren 
av emittenten eller 
erbjudaren

Ej tillämplig. Emittenten ålägger inte investerare några kostnader.
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En investering i Teckningsrätter, BTA och/
eller nya Aktier i BillerudKorsnäs är förenad 
med risker. Koncernens verksamhet påver
kas av ett antal faktorer, som i vissa avseen
den inte alls och i andra avseenden inte helt 
kan kontrolleras av BillerudKorsnäs. Dessa 
faktorer kan komma att ha en negativ påver
kan på Koncernens verksamhet, resultat eller 
finansiella ställning eller medföra att värdet 
på BillerudKorsnäs Aktier, BTA och 
Tecknings rätter minskar, och att en investe
rare förlorar hela eller delar av sin investe
ring. Nedan redogörs för ett antal risker som 
kan komma att påverka BillerudKorsnäs 
framtida utveckling. Den ordning som 
 riskerna är presenterade i är inte en indika
tion på sannolikheten för att de ska inträffa 
eller hur allvarliga och betydande de är. 
Redogörelsen gör inte anspråk på fullstän
dighet. Samtliga  faktorer beskrivs inte i 
detalj utan en fullständig utvärdering måste 
innefatta all information i detta prospekt 
samt en allmän omvärldsbedömning. Ytter
ligare risker och osäkerheter som för när
varande inte är kända för BillerudKorsnäs, 
eller som Billerud Korsnäs för närvarande 
anser obetydliga, kan komma att få väsentlig 
betydelse för Koncernens verksamhet, resul
tat eller  finansiella ställning.

BRANSCh- OCh MARKNADSRELATERADE 
RISKFAKTORER
Konkurrens och prispress
BillerudKorsnäs verksamhet bedrivs i en 
konkurrensutsatt bransch. Förpacknings
materialbranschen karaktäriseras av pris
konkurrens liksom av andra konkurrens
faktorer såsom nyskapande, design, kvalitet 
och  service. Ökad konkurrens inom dessa 
områden kan komma att inverka negativt på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. 

Marknaden för BillerudKorsnäs 
 produkter påverkas vidare av förändringar i 
kon kurrenternas produktionskapacitet och 
utbud. Historiskt har det förekommit 
 perioder med utbudsöverskott, vilket har 
medfört att  priserna har varit volatila. 
Ny tillkommen kapacitet har ofta varit en 
viktig orsak till dessa svängningar. Följakt
ligen har branschen från tid till annan upp
levt perioder av betydande utbudsöverskott, 
och det kan inte uteslutas att detta kan upp
stå i framtiden. I avsaknad av tillräcklig 
 ekonomisk tillväxt med ökad efterfrågan för 
att begränsa denna effekt kan det uppstå 
perioder av lokalt utbudsöverskott, vilket 
kan leda till sjunkande marknadspriser.

Konjunkturkänslighet
BillerudKorsnäs produkter är generellt kon
junkturberoende, både avseende prisutveck
ling och möjliga försäljningsvolymer. För
hållanden på den globala kapitalmarknaden 
och för ekonomin i allmänhet i Europa, USA 
och övriga världen påverkar BillerudKorsnäs 
verksamhet, finansiella ställning och resul
tat. Negativa förändringar i ekonomin i 
Europa, USA och övriga världen kan med
föra en negativ inverkan på BillerudKorsnäs 
omsättning, finansiella ställning och resultat.

Exponering mot vedråvarupriser samt 
tillgång till vedråvara
Tillgången på färsk vedfiber är central för 
Koncernens produktion av papper och 
 kartong. Inköpen görs från ett fåtal stora 
leverantörer samt från ett större antal privata 
markägare. Cirka 20 procent av vedbehovet 
importeras, huvudsakligen från de baltiska 
länderna. Bolaget har på basis av kommer
siella överväganden tecknat leveransavtal 
avseende vedinköp med bland annat Bergvik 
Skog, Holmen, Mellanskog, Stora Enso och 
Sveaskog. Priserna enligt dessa avtal sätts 
efter marknadsprisernas utveckling vilket 
medför en prisexponering och begränsad 
förutsägbarhet. Vidare finns en risk att dessa 
avtal skulle kunna upphöra eller ändras till 
BillerudKorsnäs nackdel i framtiden, med 
negativ inverkan på Koncernens resultat och 
konkurrenssituation som följd. Även allvar
liga leveransproblem av vedråvara, till exem
pel på grund av konflikter med arbetstagar
organisationer, eller liknande händelser, kan 
få motsvarande konsekvenser.

Prisutvecklingen på vedråvara har varit 
stigande under flera år men har under det 
senaste året sjunkit. Priserna påverkas av 
efterfrågan från massaindustrin, vilket 
 betyder att en förändrad produktion för 
massa industrin totalt i de nordiska länderna 
kan leda till förändrade kostnader för ved
råvara på sikt. Övrig användning av exem
pelvis sågade trävaror och förbrännings
material, främst i samband med användande 
av biobränslen för el och värmeproduktion, 
kan även komma att påverka massavedpriset 
indirekt. Förändringar i tullavgifter kan 
 också påverka priset för importved. I den 
mån eventuella pris höjningar inte kan kom
penseras genom prishöjningar på Billerud
Korsnäs produkter kan Koncernens resultat 
komma att påverkas negativt.

Exponering mot större kunder
Under 2011 (proforma) svarade Billerud
Korsnäs fem största kunder för cirka en 
 tredjedel av Koncernens omsättning och av 
dessa stod den enskilt största kunden, som är 
en kund inom området vätskekartong, för en 
betydande del av omsättningen. Avtalet med 
denna kund löper under en begränsad avtals
tid. Det finns inga garantier för att alla större 
kunder kommer att fortsätta köpa Billerud
Korsnäs produkter i samma utsträckning 
som tidigare. Om BillerudKorsnäs förlorar 
någon större kund, eller om försäljningen till 
någon av de större kunderna  minskar väsent
ligt kan det komma att påverka Billerud
Korsnäs försäljning och resultat negativt.

Samgåendet med Korsnäs samt förvärvet 
av UPMs förpackningspappersverksamhet
Bolaget slutförde förvärvet av UPMs för
packningspappersverksamhet under andra 
kvartalet 2012 och förvärvet av aktierna i 
Korsnäs från Kinnevik i november 2012. 
Genom samgåendet med Korsnäs och 
 förvärvet av UPMs förpackningspappers
verksamhet ökar omsättningen i Koncernen 
med drygt SEK 10 miljarder, antalet produk
tionsenheter i Koncernen ökar från fyra till 
åtta och Koncernen får tre pelletsfabriker. 
 För seningar och  svårigheter som uppstår i 
samband med integrationsprocessen av de 
 förvärvade verksamheterna kan komma att 
påverka Billerud Korsnäs. I samband med 
integrationen kan de förvärvade verksam
heternas relationer med kunder, leverantörer 
samt ledande befattningshavare och nyckel
personer komma att påverkas. Det finns inga 
garantier för när och om beräknade och 
kommunicerade synergier kan realiseras. 
Försenad eller fördyrad integration av 
 Korsnäs och UPMs förpackningspappers
verksamhet kan inverka negativt på Billerud
Korsnäs verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Villkor för Europeiska kommissionens 
godkännande av samgåendet mellan 
Billerud och Korsnäs
Samgåendet mellan Billerud och Korsnäs 
var bland annat villkorat av relevanta kon
kurrensmyndigheters godkännande. Beslutet 
att lämna tillstånd till samgåendet från en av 
konkurrensmyndigheterna, Europeiska 
 kommissionen, förutsätter försäljning av en 
pappers maskin vid produktionsenheten i 
Gävle (PM 2), där Koncernen bland annat 
tillverkar vitt kraft och säckpapper. 

RISKFAKTORER
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Försäljning av vitt kraft och säckpapper till
verkat vid PM 2 uppgick till cirka 2 procent 
av den nya koncernens totala kombinerade 
försäljningsvolymer 2011. Vidare kommer 
Billerud Korsnäs att erbjuda sig att under viss 
tid leverera vissa insats varor såsom massa, 
ånga och elektricitet till pappers maskinen. 
Om Europeiska kommissionens villkor om 
försäljning inte genomförs under viss tid till 
en, enligt Europeiska kommissionens 
bedömning, lämplig aktör, kan Europeiska 
kommis sionen komma att kräva försäljning 
av annan produktionskapacitet. Koncernen 
kan också drabbas av kostnader till följd av 
böter från Europeiska kommissionen. I 
extraordinära fall, om inga andra konkur
rensfrämjande åtgärder skulle vara tillgäng
liga, kan Europeiska kommissionen i sista 
hand ifrågasätta Transaktionens giltighet. 

Sanktioner till följd av att villkoren 
enligt Europeiska kommis sionens beslut inte 
uppfyllts kan komma att inverka negativt på 
BillerudKorsnäs verksamhet, finansiella 
ställning och resultat. För ytterligare infor
mation om Europeiska kommissionens 
beslut att lämna tillstånd till samgåendet 
samt övervakningen och verkställigheten av 
beslutet, se avsnittet ”Legala frågor och 
kompletterande information” under rubriken 
”Villkor för Europeiska kommissionens god
kännande av Transaktionen”.

Energipriser
Energikostnader utgör en väsentlig del av 
tillverkningskostnaderna. Merparten av 
 Koncernens produktion sker i Sverige. 
Billerud Korsnäs förbrukar elenergi, bio
bränslen, olja samt mindre mängder av andra 
energislag. 

Från och med den 1 november 2011 är 
Sverige indelat i fyra elområden. Produk
tionsenheten i Karlsborg ligger i elområde 
LUL och produktionsenheterna i Skärblacka, 
Gruvön, Gävle och Frövi/Rockhammar i 
elområde STO. Priserna kan variera mellan 
områdena och uppskattningsvis blir priserna 
lägre i norr och högre i söder. Ökade energi
priser kan resultera i en ökning av Koncer
nens rörelsekostnader och påverka rörelse
resultatet negativt. 

Koncernen är berättigad tilldelning av 
elcertifikat för den elektricitet som produce
ras i Koncernens biobränsleanläggningar till 
och med utgången av 2012. De tilldelade 
elcertifikaten säljs löpande och under 2011 
påverkade försäljningen av elcertifikat Kon
cernens rörelseresultatet med MSEK 131, 
exklusive förvärven av Korsnäs och UPMs 
förpackningspappersverksamhet som 
genomfördes under 2012.

Efter att Koncernen under åren 2005 och 
2006 genomfört ombyggnader av och inves
teringar i sina biobränsleanläggningar för att 
utöka den miljövänliga elproduktionen och 
därmed öka tilldelningen av elcertifikat 

ansökte Koncernen hos Statens energi
myndighet om tilldelning av elcertifikat för 
nya tilldelningsperioder om 15 år (att gälla 
från 2006). Grunden för ansökningarna är att 
de ifrågavarande biobränsleanläggningarna – 
efter de genomförda ombyggnaderna och 
investeringarna – enligt Koncernens upp
fattning är att betrakta som nya anläggning
ar. Därför ska de enligt lagen (2011:1200) 
om elcertifikat ge rätt till nya tilldelnings
perioder. Sedan Statens energimyndighet 
avslagit ansökningarna med motiveringen att 
de  vidtagna ombyggnaderna och investering
arna inte medfört att biobränsleanläggning
arna är att betrakta som nya anläggningar 
har Koncernen överklagat besluten till för
valtningsrätten i Linköping, vilken nu har att 
pröva frågan om Koncernen är berättigad 
tilldelning av elcertifikat för nya tilldelnings
perioder. Skulle inte Koncernen tilldelas 
elcertifikat för nya tilldelningsperioder 
 föreligger en risk att BillerudKorsnäs 
 kostnader för energi ökar efter utgången av 
2012, vilket kan  påverka Koncernens resultat 
och finansiella ställning negativt.

 
Kostnaden för andra insatsvaror än ved 
och energi
Förutom ved och energi används process
kemikalier såsom natriumhydroxid, natrium
klorat och latex, emballagematerial samt 
maskinbeklädnad i tillverkningen av 
Billerud Korsnäs varor. Marknadspriset på 
dessa insatsvaror varierar över tiden vilket 
kan påverka Koncernens resultat negativt.

Alternativa förpackningsmaterial
BillerudKorsnäs är verksamt på marknaden 
för förpackningspapper, kartong och well
råvara. Samtidigt som pappers och kartong
industrin kontinuerligt utvecklar kvalitet och 
egenskaper utvecklas nya alternativ till 
 papper och kartong som förpacknings
material. Om användningen av andra för
packningsmaterial såsom exempelvis plast, 
glas och metall inom vissa användnings
områden skulle öka till nackdel för papper 
eller  kartong eller om användningen av för
packningar i allmänhet skulle minska, kan 
Billerud Korsnäs omsättning och resultat 
komma att påverkas negativt.

Miljöansvar
BillerudKorsnäs verksamheter inom massa, 
pappers och kartongtillverkning har 
 betydande miljöaspekter. Utsläpp av ämnen 
sker till vatten och luft. Produktionsproces
sen resulterar även i vissa avfallsprodukter.

Koncernens verksamhet regleras av en 
omfattande miljölagstiftning och kräver till
stånd. Tillstånden ger produktionsenheterna 
rätt att producera en viss mängd massa och 
papper/kartong men innehåller också en lång 
rad villkor avseende bland annat utsläpp till 
 vatten och luft, buller och avfalls och kemi

kaliehantering. En konkret miljörisk är kon
sekvenserna som skulle uppstå om Billerud
Korsnäs vid normal produktion inte skulle 
leva upp till villkoren i tillstånden. Detta 
skulle kunna resultera i produktionsbortfall 
under en tid samt utgifter i form av bland 
annat nyinvesteringar eller utgifter för andra 
åtgärder som måste vidtas för att komma 
tillrätta med problemen. Vid överskridanden 
av tillstånden kan straffansvar bli  aktuellt för 
ansvariga personer anställda hos Bolaget. 
Vidare kan bolag inom Koncernen komma 
att åläggas andra sanktioner, såsom exem
pelvis företagsbot. Tillståndsmyndig heten 
kan även återkalla tillstånd om till ståndet 
inte följs och avvikelsen inte är av ringa 
betydelse. I den mån miljöskada har konsta
terats kan BillerudKorsnäs i sådana fall 
 också drabbas av kostnader för sanering och 
för andra efterbehandlingsåtgärder. I vissa 
fall kan även miljösanktionsavgifter utdö
mas, till exempel om BillerudKorsnäs skulle 
brista i sin egenkontroll. 

Erhållna miljötillstånd måste förnyas 
inom vissa tidsramar och det finns inga 
garantier för att nya tillstånd kommer att ges.

Utvecklingen i Sverige och internatio
nellt går mot allt strängare miljöregler där 
nya tillstånd normalt har lägre gränser för 
maximal miljöpåverkan. Regeländringar kan 
leda till krav på betydande nyinvesteringar 
för att möjliggöra fortsatt produktion. Även 
om BillerudKorsnäs verksamhet håller sig 
inom tillståndens ramar finns risken för 
negativa reaktioner från omgivningen. 
Utvecklingen kan även medföra att kraven i 
lagstiftningen skärps. Den svenska miljö
lagstiftningen ställer idag krav på att verk
samhetsutövaren, i den mån det kan anses 
rimligt, ska använda sig av bästa möjliga 
teknik. En utveckling som innebär en 
 strängare syn på miljöpåverkan kan komma 
att medföra att kraven på bästa möjliga 
 teknik skärps i framtiden, vilket kan medföra 
krav på ny investeringar eller andra åtgärder 
för att möjliggöra fortsatt produktion. 

Den som bedriver en verksamhet som 
har orsakat en miljöskada har strikt ansvar 
för denna enligt bestämmelserna i den 
svenska miljölagstiftningen. Detta innebär 
att  BillerudKorsnäs kan komma att få ersätta 
skadan även om skadan inte uppkommit till 
följd av att Koncernen eller dess anställda 
har förfarit vårdslöst. I den verksamhet 
Billerud Korsnäs bedriver finns en risk att 
miljö skador uppstår. Ersättningsanspråk 
eller förelägganden om efterbehandling till 
följd av eventuella skador som orsakats av 
den verksamhet som BillerudKorsnäs 
 bedriver idag, eller har bedrivit tidigare, är 
svåra att förutse och kan komma att uppgå 
till betyd ande belopp. Miljöpåverkande 
verksamhet har bedrivits under lång tid på 
de platser där  BillerudKorsnäs produktions
enheter idag är belägna. Det kan inte ute
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slutas att BillerudKorsnäs blir ålagt att 
ut reda, efterbehandla eller annars bekosta 
efterbehandling av berörda områden där 
verksamhet bedrivs eller har bedrivits. 
 Kostnader för detta kan även uppkomma för 
fastigheter som Billerud Korsnäs äger eller 
tidigare har ägt.

Slutligen påverkas Koncernen av olika 
ekonomiska styrmedel inom miljöområdet 
såsom koldioxidutsläppsrätter, kväveoxid
avgifter och avfallsskatter som kan ge både 
intäkter och utgifter och det kan inte ute
slutas att framtida regeländringar kan kom
ma att påverka BillerudKorsnäs omsättning 
och resultat.

Produktionsstörningar
BillerudKorsnäs produktionsverksamhet 
består av en kedja av processer där avbrott 
eller störningar i något led, till exempel 
haveri, väderförhållanden, geografiska för
hållanden, konflikter med arbetstagarorgani
sationer, terroraktiviteter och naturkatastro
fer, kan få konsekvenser för BillerudKorsnäs 
förmåga att uppfylla åtaganden gentemot 
kund. Sådana avbrott eller störningar kan 
därför komma att inverka negativt på 
 Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat. 

Vid BillerudKorsnäs produktionsenheter 
pågår produktionen dygnet runt och året om. 
Den kontinuerliga driften medför hög effek
tivitet i kapitalutnyttjandet, men ökar också 
känsligheten för oplanerade produktions
störningar. Om störningar inträffar i driften 
som innebär större produktionsbortfall kan 
detta leda till minskade intäkter för Billerud
Korsnäs. 

Beroende av nyckelpersoner
För BillerudKorsnäs är det viktigt att kunna 
attrahera och behålla kvalificerad personal 
och ledning. Nyckelpersoner har stor bety
delse för BillerudKorsnäs framtida utveck
ling. Om nyckelpersoner lämnar Koncernen 
eller om BillerudKorsnäs inte kan attrahera 
kvalificerad personal kan detta påverka 
 Koncernens verksamhet, finansiella ställning 
och resultat negativt.

Immateriella rättigheter och teknologi
BillerudKorsnäs har tidigare satsat, och 
kommer även fortsättningsvis att satsa, stora 
resurser på produktutveckling. För att säker
ställa avkastningen på dessa investeringar 
hävdar bolag inom Koncernen aktivt sin rätt 
och följer konkurrenternas verksamhet noga. 
Det kan dock inte garanteras att Billerud
Korsnäs kommer att kunna försvara bevilja
de patent, varumärken och andra immate
riella rättigheter eller att inlämnade 
registreringsansökningar beviljas. Vidare 
uppvisar de branscher som BillerudKorsnäs 
verkar på i flera avseenden en snabb teknisk 

utveckling. Det finns därför en risk att nya 
teknologier och produkter utvecklas som 
kringgår eller ersätter BillerudKorsnäs 
 immateriella rättigheter. BillerudKorsnäs 
kan inte ge några garantier för att bolag 
inom Koncernen inte kan anses eller påstås 
göra intrång i annans immateriella rättighet. 
Intrångstvister kan, i likhet med tvister i all
mänhet, vara kostsamma samt tidskrävande 
och kan därför ha en negativ inverkan på 
Koncernens verksamhet, finansiella ställning 
och resultat.

Tvister
Bolag inom Koncernen är från tid till annan 
inblandade i tvister inom ramen för den 
 normala affärsverksamheten och riskerar, 
likt andra aktörer på BillerudKorsnäs mark
nad, att bli föremål för anspråk avseende till 
exempel avtalsfrågor, produktansvar, 
 påstådda fel i leveranser av varor och 
 tjänster, miljö frågor samt immateriella 
rättig heter. Sådana tvister och anspråk kan 
vara tidskrävande, störa den normala verk
samheten, röra stora belopp och medföra 
betydande kostnader. Vidare kan utgången 
av komplicerade tvister vara svår att förutse. 
För vidare information om de tvister och 
andra ansvarsfrågor som BillerudKorsnäs för 
närvarande är inblandat i, se avsnittet ”Lega
la frågor och kompletterande information”.

Skatterisker
BillerudKorsnäs bedriver sin verksamhet 
genom bolag i ett antal länder. Verksamhe
ten, inklusive transaktioner mellan bolag i 
Koncernen, bedrivs i enlighet med Billerud
Korsnäs tolkning av gällande skattelagstift
ning, skatteavtal och bestämmelser i de 
berörda länderna samt berörda skattemyn
digheters krav. Även om BillerudKorsnäs 
och dess rådgivare har rutiner och utarbetade 
ramverk för transaktioner som kan få skatte
effekter kan det inte uteslutas att Billerud
Korsnäs tolkning av tillämpliga lagar, skatte
avtal och bestämmelser, eller av berörda 
myndigheters tolkning av dessa eller av 
administrativ praxis inte är helt korrekt, eller 
att sådana regler ändras, eventuellt med 
retroaktiv verkan. Genom beslut från berör
da myndigheter kan BillerudKorsnäs skatte
situation förändras och påverka Koncernens 
finansiella ställning och resultat negativt.

Finansiella risker
BillerudKorsnäs utsätts i sin verksamhet för 
olika typer av finansiella risker, framförallt 
valuta, finansierings, ränte, och kreditrisk. 
För vidare information om dessa risker samt 
Koncernens arbete med att minimera dessa, 
se avsnittet ”Kapitalstruktur och annan 
finansiell information” under  rubriken 
”Finansiell exponering och risk hantering”.

Valutarisk
Valutarisk är den balans och resultateffekt 
en valutakursförändring orsakar. Valuta
risken kan delas upp i transaktionsexpone
ring, som är risken för att ändrade valuta
kurser för exportintäkter och importkostna
der påverkar BillerudKorsnäs rörelseresultat 
och anläggningstillgångars värde negativt, 
och omräkningsexponering som är risken 
som BillerudKorsnäs är exponerad för vid 
omräkningen av utländska dotterbolags 
resultat och balansräkningar till SEK.

BillerudKorsnäs är strukturellt exponerat 
mot valutaförändringar genom att huvud
delen av intäkterna faktureras i utländska 
valutor. Huvuddelen av rörelsekostnaderna 
är dock i SEK. Undantag utgörs främst av 
produktionskostnader i Finland, Storbritan
nien och de baltiska länderna samt frakt
kostnader, kostnader för importerad ved
råvara och kemikalier som huvudsakligen 
påverkas av EUR och USD. Koncernens 
nettovaluta exponering är betydande och 
 fördelar sig i huvudsak på valutorna EUR, 
USD och GBP.

BillerudKorsnäs utsätts även för omräk
ningsexponering eftersom Koncernen har 
tillgångar i utländsk valuta främst genom 
ägande genom dotterbolagen i Finland, 
 Storbritannien och Lettland.

Koncernens valutaexponering gör att 
ändrade växelkurser kan få en negativ effekt 
på BillerudKorsnäs verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Finansieringsrisk
Finansieringsrisken utgörs av risken att 
finansiering inte kan erhållas, eller erhållas 
endast till kraftigt ökade kostnader. Till följd 
av förvärvet av aktierna i Korsnäs ökade 
Billerud Korsnäs nettoskuldsättning och 
Koncernen kommer även efter att  likviden 
från Företrädesemissionen influtit ha en 
betydande nettoskuld. BillerudKorsnäs 
ränte bärande skulder utgörs av banklån samt 
pensionsskulder och andra långfristiga 
ersättningar till anställda. Skuldsättningen 
kan få betydande konsekvenser som berör 
aktieägare bland annat att BillerudKorsnäs 
kommer att använda likviden från 
Företrädes emissionen och en stor del av 
kassa flödet för betalning av skulder, vilket 
minskar medlen för finansiering av verksam
heten, investeringar, rörelsekapital och andra 
allmänna bolags syften samt att Koncernens 
flexibilitet begränsas när det gäller att möta 
förändringar på förpackningsmarknaden.

Tillgången till ytterligare finansiering 
påverkas av ett flertal faktorer såsom mark
nadsvillkor, den generella tillgången på 
 krediter samt BillerudKorsnäs kreditvärdig
het och kreditkapacitet. Vidare är tillgången 
till ytterligare finansiering beroende av att 
kunder, leverantörer och långivare inte får en 
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negativ uppfattning om BillerudKorsnäs 
lång och kortsiktiga ekonomiska utsikter. 
Störningar och osäkerhet på kapital och 
kreditmarknaderna kan även begränsa till
gången till det kapital som krävs för att 
bedriva verksamheten. 

En försvagning av BillerudKorsnäs 
 lönsamhet eller finansiella ställning kan all
varligt påverka BillerudKorsnäs förmåga att 
uppfylla sina åtaganden enligt gällande låne
avtal och som en följd därav (till exempel en 
ökad kostnad för finansiering, refinansiering 
eller att kredit sägs upp till betalning), få en 
negativ effekt på BillerudKorsnäs verksam
het, resultat och finansiella ställning.

Kreditrisk
Med kreditrisk avses att en motpart i en 
finansiell transaktion inte kan fullfölja sina 
åtaganden. Om BillerudKorsnäs åtgärder för 
att minimera kreditrisk inte är tillräckliga 
kan detta få en negativ effekt på Billerud
Korsnäs finansiella ställning och resultat.

Ränterisk
Ränterisken utgörs av den resultateffekt som 
en ränteförändring orsakar. Hur snabbt en 
trendmässig ränteförändring får effekt på 
resultatet beror på lånens och placeringarnas 
räntebindningstid. För att Koncernen ska nå 
en kostnadseffektiv finansiering och att en 
 större negativ ränteförändring inte ska få allt 
för stor inverkan på resultatet är Billerud
Korsnäs norm att lånestocken ska ha en 
genomsnittlig räntebindning på 18 månader 
med tillåten avvikelse på +/– 12 månader. 
För att nå normen används räntederivat, före
trädesvis ränteswappar. Prisrisker definieras 
som den resultateffekt förändringar i priser 
på utestående kapitalinstrument kan ge. 
Billerud Korsnäs är nettolåntagare och 
 investerar endast undantagsvis i noterade 
instrument. Investeringar görs även med kort 
räntebindning. Även om BillerudKorsnäs 
exponeringar för ränteförändringar och 
 övriga ränterisker i viss mån minskas via 
dessa åtgärder finns det inga garantier för att 
dessa åtgärder kommer att vara effektiva 
eller tillräckliga för att BillerudKorsnäs 
finansiella ställning och resultat inte ska 
komma att påverkas negativt.

RISKER RELATERADE TILL AKTIERNA OCh 
FöRETRÄDESEMISSIONEN
Aktierelaterade risker
Risk och risktagande är en oundviklig del av 
aktieägande. Eftersom en aktieinvestering 
både kan komma att öka och minska i värde 
kan det inte garanteras att en investerare kan 
komma att få tillbaka det satsade kapitalet. 
Kursen på Aktierna kan komma att sjunka 
under teckningskursen i Företrädes
emissionen. Den som väljer att teckna nya 
Aktier i Företrädesemissionen skulle då 
 kunna göra en förlust vid en försäljning av 
sådana Aktier. Aktiekursens utveckling är 
beroende av en rad faktorer, varav en del är 
bolagsspecifika och andra är knutna till 
aktiemarknaden som helhet. Sådana faktorer 
kan också öka aktiekursens volatilitet. Det är 
omöjligt för Billerud Korsnäs att kontrollera 
alla de faktorer som kan komma att påverka 
dess aktiekurs, varför varje investerings
beslut avseende de nya Aktierna bör föregås 
av en noggrann analys.

Företrädesemissionen är inte garanterad 
och teckningsåtaganden är inte 
säkerställda
Företrädesemissionen är inte garanterad, 
men BillerudKorsnäs två huvudägare, 
 Kinnevik, som har en ägarandel om 25,1 
procent 1) efter att Apportemissionen genom
förts, och Frapag, som har en ägarandel om 
15,7 procent 2) efter att Apportemissionen 
genomförts, har genom teckningsåtaganden 
förbundit sig att teckna Aktier i Företrädes
emissionen.  Kinnevik har åtagit sig att teck
na Aktier till ett värde om MSEK 500 och 
Frapag har  åtagit sig att teckna Aktier mot
svarande sin ägarandel. Teckningsåtagande
na är inte säkerställda genom bankgaranti, 
pant eller på annat sätt. BillerudKorsnäs kan 
mot  denna bakgrund inte garantera att 
Företrädes emissionen fulltecknas, att huvud
ägarna infriar sina teckningsåtaganden och 
följaktligen inte heller att den förväntade 
emissionslikviden om cirka SEK 2 miljarder 
kommer att inflyta till Bolaget.

Aktieägare med betydande inflytande
Givet att Företrädesemissionen fulltecknas 
och att huvudägarna tecknar Aktier i enlig
het med sina teckningsåtaganden, kommer 
Kinnevik att ha en ägarandel om 25,1 pro
cent 1) och Frapag kommer att ha en ägar
andel om 15,7 procent 2). Nämnda huvud
ägare kan komma att öka sina respektive 
ägarandelar i BillerudKorsnäs i händelse av 
att Företrädes emissionen inte fulltecknas. 
Huvudägarna kommer således, även efter 
Företrädes emissionen, utöva ett betydande 
inflytande över Bolaget i frågor som är före
mål för godkännande av aktieägarna. Det 
kan inte uteslutas att Kinneviks och Frapags 
intressen därvid kan komma att skilja sig 
från övriga aktie ägares intressen.

handel i Teckningsrätter
Teckningsrätter till de nya Aktierna kommer 
att  handlas på NASDAQ OMX under 
 perioden från och med den 7 december 2012 
till och med den 18 december 2012. Ingen 
garanti kan ges för att det utvecklas en aktiv 
handel i Teckningsrätterna eller att tillräcklig 
likviditet kommer att  finnas. Om en aktiv 
handel utvecklas kommer kursen på Teck
ningsrätterna bland annat att bero på kurs
utvecklingen för Aktierna och kan bli före
mål för större volatilitet än sådana Aktier.

Utspädning
Till följd av Apportemissionen kommer 
 övriga aktieägare att få en minskad andel av 
Billerud Korsnäs aktiekapital respektive röst
andel. Vidare kommer aktieägare som helt 
eller delvis väljer att inte utnyttja sina 
 Teckningsrätter till att teckna nya Aktier i 
Företrädesemissionen att få en minskad 
andel av BillerudKorsnäs aktiekapital, 
 respektive röst andel, till följd av att det 
 totala antalet Aktier och röster i Bolaget 
kommer att öka vid tilldelning av nya Aktier 
i Företrädes emissionen. 

1)  25,0 procent av de Aktier i BillerudKorsnäs som är utestående på marknaden samt de Aktier i eget innehav som BillerudKorsnäs har avsatt till långsiktiga incitamentsprogram.

2)  15,6 procent av de Aktier i BillerudKorsnäs som är utestående på marknaden samt de Aktier i eget innehav som BillerudKorsnäs har avsatt till långsiktiga incitamentsprogram.
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INBJUDAN

Den 19 juni 2012 ingick Billerud avtal med Kinnevik om samgående mellan Billerud och  Korsnäs. Samgåendet 
slutfördes den 29 november genom att Billerud förvärvade samtliga aktier i Korsnäs. Med anledning av 
 sam gåendet, och i syfte att stärka BillerudKorsnäs kapitalstruktur, beslutade styrelsen den 29 november 2012 att, 
med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 september 2012, öka Bolagets aktiekapital genom 
Före trädesemissionen.

Vid full teckning av Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med SEK 508 316 290 
genom Företrädes emissionen av 68 833 629 Aktier. Bolagets aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya Aktier i 
BillerudKorsnäs i förhållande till det antal Aktier de sedan tidigare äger i Bolaget. Avstämningsdag för fastställande 
av vilka aktie ägare som har rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädes emissionen är torsdagen den 6 december 
2012. Teckning ska ske under  perioden från och med 7 december 2012 till och med 21 december 2012, eller den 
senare dag som bestäms av styrelsen samt i övrigt i enlighet med vad som anges i avsnittet ”Villkor och anvisningar”. 

Emissionsbeslutet innebär att aktieägare får teckna en ny Aktie för varje två befintliga Aktier i Billerud
Korsnäs. För det fall att samtliga Aktier inte tecknas med stöd av tecknings rätter ska styrelsen besluta om till
delning till tecknare som tecknat utan stöd av teckningsrätt i enlighet med vad som anges i avsnittet ”Villkor och 
anvisningar”. Vid tilldelning av Aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har de som också tecknat med 
stöd av teckningsrätter förtur vid tilldelning. Teckningskursen har fastställts till SEK 29 per Aktie, vilket  innebär 
att Företrädesemissionen, om den fulltecknas, sammanlagt tillför BillerudKorsnäs cirka MSEK 1 996 före 
emissions kostnader. 1) De nya Aktierna ska medföra samma rättigheter som de nuvarande Aktierna i Bolaget. 

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 
 cirka 33,1 procent 2), men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädnings effekten genom att sälja 
sina tecknings rätter.

Teckningsåtaganden 3)

BillerudKorsnäs största aktieägare, Kinnevik och Frapag har förbundit sig att teckna Aktier i Företrädesemis
sionen.  Kinnevik har åtagit sig att teckna Aktier till ett värde om MSEK 500.  Frapag har åtagit sig att teckna Aktier 
mot svarande sin ägarandel. Teckningsåtagandena motsvarar totalt cirka 41 procent av Företrädesemissionen. 4)

Stockholm den 29 november 2012

BillerudKorsnäs AB (publ)

Styrelsen

1)   Från emissionsbeloppet om cirka MSEK 1 996 kommer avdrag att göras för kostnader hänförliga till ersättning till emissionsinstitutet samt uppskattade övriga 

 transaktionskostnader föranledda av nyemissionen (emissionskostnader). Dessa kostnader är uppskattade till cirka MSEK 15. Netto beräknas Bolaget tillföras  cirka 

MSEK 1 981.

2)   Utspädning jämfört med totalt antal Aktier inklusive BillerudKorsnäs eget innehav om 1 718 947 Aktier.

3)   För mer information, se avsnittet ”Legala frågor och kompletterade information”.

4)   Teckningsåtagandena är inte säkerställda. Se vidare avsnittet ”Riskfaktorer” under rubriken ”Risker relaterade till Aktierna och Företrädesemissionen”.

härmed inbjuds aktieägarna i BillerudKorsnäs att med företrädes- 

rätt teckna nya Aktier i  BillerudKorsnäs i enlighet med villkoren i   

detta prospekt. 
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BAKGRUND OCh MOTIV

Verksamheterna inom Billerud och Korsnäs  
kompletterar varandra mycket väl och  
sam gåendet är ett naturligt steg i utvecklingen  
för båda bolagen.

Den 29 november 2012 skapades det nya bolaget BillerudKorsnäs 
genom samgåendet mellan  Billerud och Korsnäs. Genom detta samt 
förvärvet av UPMs förpackningspappersverksamhet i Finland som 
slutfördes i juni 2012 har Billerud genomgått sin största förändring 
någonsin. Under 2012 har Bolaget tagit steget från att vara en mellan
stor svensk industrikoncern till en betydande europeisk aktör inom 
 förpackningsmaterial. 

Avtalet om ett samgående mellan Billerud och Korsnäs offentlig
gjordes den 20 juni 2012. Samgåendet var föremål för vissa villkor 
såsom godkännande av extra bolagsstämma i Billerud samt godkän
nande från relevanta konkurrensmyndigheter. Den 14 september 2012 
 godkände den extra bolagsstämman i Billerud samgåendet och den 
27 november hade alla villkor för samgåendet uppfyllts varpå BiIlerud 
den 29 november 2012 förvärvade aktierna i  Korsnäs från Kinnevik 
 vilket skapade det nya bolaget – BillerudKorsnäs.

Verksamheterna inom Billerud och Korsnäs kompletterar varandra 
mycket väl och sam gåendet är ett naturligt steg i utvecklingen för båda 
bolagen. Samgåendet skapar en stark plattform för ytterligare expan
sion på nya marknader med ett förnyat erbjudande, vilket är en förut
sättning för uthållig lönsamhet i framtiden. Efter integrationen av 
 Billerud och Korsnäs kommer BillerudKorsnäs produktportfölj inne
hålla det marknaden efterfrågar inom förpackningspapper, kartong och 
well råvara. Dessutom får BillerudKorsnäs en större kunskapsbas vilket 
möjliggör ökad takt på innovationer och utveckling av smarta 
 lösningar för nuvarande och nya kunder.

BillerudKorsnäs styrelse bedömer att samgåendet skapar ett  starkare 
bolag som kommer att vara ännu bättre positionerat att  erbjuda sina 
kunder konkurrenskraftiga produkter och lösningar samt att attrahera 
och behålla den bästa personalen. Transaktionen bedöms därigenom 
ha goda förutsättningar att skapa en attraktiv avkastning till 
 BillerudKorsnäs aktieägare. Uppskattade synergier i BillerudKorsnäs 
är cirka MSEK 300 årligen, främst genom samordning av råvaru
försörjningen och övriga inköp, samt genom att optimera utveckling, 
produktion, logistik och försäljning. Den fulla effekten av synergierna 
bedöms uppnås tre år efter genomförandet av Transaktionen varav 
hälften inom 18 månader efter Transaktionens genomförande.

Samgåendet har skett genom att Billerud har förvärvat samtliga 
aktier i Korsnäs av Kinnevik. Betalningen har bestått dels av nya Aktier 
i Billerud Korsnäs, och dels av en kontantbetalning. Det sammanslagna 
bolaget, BillerudKorsnäs, tar även över Korsnäs nettoskuld. För att 
finansiera köpeskillingen samt för refinansiering av befintlig ränte
bärande lånefinansiering, säkrade  BillerudKorsnäs i samband med att 
avtalet om samgåendet ingicks bank finansiering om totalt cirka 
SEK 10,5 miljarder. Vid samma tillfälle meddelades också att Bolaget 
avsåg att genomföra en Företrädesemission om cirka SEK 2,0 miljarder 
för att stärka kapitalstrukturen och ge det nya  bolaget en rimlig skuld
sättning. Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer  således att 
användas till att återbetala del av de lån som upptagits i samband med 
förvärvet av Korsnäs.

Styrelsen för BillerudKorsnäs är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att alla rimliga  försiktighetsåtgärder har vidtagits för att 
säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen vet, överens stämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är  utelämnat som 
skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm den 29 november 2012

BillerudKorsnäs AB (publ)

Styrelsen
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FöRETRÄDESRÄTT OCh TECKNINGSRÄTTER
De som på avstämningsdagen den 6 decem
ber 2012 är registrerade som aktieägare i 
BillerudKorsnäs äger företrädesrätt att 
 teckna nya Aktier i förhållande till det antal 
Aktier som innehas på avstämnings dagen.

För detta ändamål erhåller de som på 
avstämningsdagen den 6 december 2012 
är registrerade som aktieägare i Billerud
Korsnäs en (1) Teckningsrätt för varje inne
havd Aktie i BillerudKorsnäs. Tecknings
rätterna berättigar innehavaren att med 
företrädesrätt teckna nya Aktier, varvid två 
(2) Teckningsrätter ger rätt till teckning av 
en (1) nyemitterad Aktie.

Aktieägare som väljer att inte delta i 
Företrädesemissionen kommer att få sin 
 ägarandel utspädd med cirka 33,1 procent.

Anmälan kan även göras för att teckna 
överblivna Aktier som ej tecknats med stöd 
av Teckningsrätter, se rubriken ”Teckning av 
Aktier utan stöd av Teckningsrätter”.

CENTRAL FöRSÄLJNING AV 
 öVERSKJUTANDE TECKNINGSRÄTTER
Aktieägare vars innehav ej är jämnt delbart 
med två (2) erhåller utöver det antal Teck
ningsrätter som är jämnt delbart med två (2), 
en (1) överskjutande Teckningsrätt. Över
skjutande Teckningsrätter kommer att bokas 
bort från aktie ägarnas VPkonton den 
7 december för att därefter säljas centralt till 
gällande marknadspris. Försäljningen 
 verkställs av SEB på uppdrag av Billerud
Korsnäs. Försäljningslikviden kommer att 
redovisas till respektive aktieägare genom 
Euroclears försorg. Vid central försäljning av 
överskjutande Tecknings rätter utgår ej 
 courtage.

Observera att sedan överskjutande 
Tecknings rätter bokats bort kommer de som 
har Teckningsrätter på sitt VPkonto att ha 
ett innehav som är jämnt delbart med två (2). 
Om aktieägare önskar köpa Teckningsrätter 
för att teckna fler Aktier skall köpet avse ett 
antal som är jämnt delbart med två (2).

EMISSIONSKURS
De nya Aktierna emitteras till en kurs om 
SEK 29 per Aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för 
fastställande av vilka som äger rätt att 
 erhålla Teckningsrätter är den 6 december 
2012. Aktierna i Billerud Korsnäs handlas 
exklusive rätt att erhålla Teckningsrätter från 
och med den 4 december 2012. Sista dag för 
handel inklusive rätt att erhålla Tecknings
rätter är den 3 december 2012. 

TECKNINGSTID
Teckning av nya Aktier ska ske under tiden 
från och med den 7 december 2012 till och 
med den 21 december 2012 enligt vad som 
anges nedan.

EMISSIONSREDOVISNING
Direktregistrerade aktieägare 
Prospekt och förtryckt emissionsredovisning 
med vidhängande bankgiroavi skickas till 
direktregistrerade aktieägare och företrädare 
för aktieägare som på avstämningsdagen är 
registrerade i den av Euroclear Sweden för 
BillerudKorsnäs räkning förda aktieboken. 
Av emissionsredovisningen framgår bland 
annat antalet erhållna Teckningsrätter och 
det antal Aktier som kan tecknas med stöd 
av Teckningsrätt. 

VPavi avseende registrering av 
Tecknings rätter på VPkonto skickas inte ut. 

De som är upptagna i den i anslutning 
till aktieboken förda särskilda förteckningen 
över panthavare och förmyndare erhåller inte 
emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav är förvaltarregist
rerat hos bank eller annan förvaltare, erhåller 
inget prospekt och ingen emissionsredo
visning utan måste för att utnyttja sin före
trädesrätt att teckna nya Aktier följa instruk
tionerna från sin förvaltare, eller om inne
havet är registrerat hos flera förvaltare, från 
envar av dessa.

Aktieägare bosatta i vissa obehöriga 
jurisdiktioner
Tilldelning av Teckningsrätter och utgivande 
av nya Aktier vid utnyttjande av Tecknings
rätter till personer som är bosatta utanför 
Sverige kan påverkas av värdepapperslag
stiftningen i dessa länder, se avsnittet ”Över
låtelsebegränsningar med mera”. Med anled
ning härav kommer, med vissa eventuella 
undantag, aktieägare som har sina Aktier 
direktregistrerade på VPkonton med regist
rerade adresser i Australien, Hongkong, 
Japan, Kanada eller USA inte att få detta 
prospekt skickat till sig. De kommer inte 
heller att erhålla några Tecknings rätter på 
sina respektive VPkonton. De Tecknings
rätter som annars skulle ha levererats till 
dessa aktieägare kommer att säljas och för
säljningslikviden, med avdrag för kostnader, 
kommer att utbetalas till sådana aktie ägare. 
Belopp understigande SEK 250 kommer inte 
att utbetalas.

hANDEL MED TECKNINGSRÄTTER
Handel med Teckningsrätter äger rum på 
NASDAQ OMX under perioden från och 
med den 7 december 2012 till och med den 
18 december 2012. SEB Enskilda samt 
 övriga institut med erforderliga tillstånd står 
till tjänst med förmedling av köp och försälj
ning av Teckningsrätter. ISINkoden för 
Tecknings rätter är SE0004927168. Teck
ningsrätter som innehavaren inte avser att 
utnyttja måste  säljas senast den 18 december 
2012 för att inte förfalla utan värde. Vid 
överlåtelse/ förvärv av Teckningsrätter över
går rätten att teckna nya Aktier till den nya 
ägaren.

TECKNING AV AKTIER MED STöD  
AV TECKNINGSRÄTTER
Teckning av nya Aktier med stöd av 
Tecknings rätter ska ske under perioden från 
och med den 7 december till och med den 
21 december 2012. Efter Teckningstidens 
utgång blir outnyttjade Teckningsrätter 
 ogiltiga och kommer, utan avisering från 
Euroclear, att bokas bort från VPkontona. 

För att inte värdet av erhållna 
Tecknings rätter ska gå förlorat måste aktie
ägaren antingen: 

  utnyttja erhållna Teckningsrätter och 
teckna nya Aktier senast den   
21 december 2012; eller 

  sälja erhållna och ej utnyttjade 
 Teckningsrätter senast den 18 december 
2012.

Styrelsen för BillerudKorsnäs äger rätt att 
förlänga den tid under vilken teckning kan 
ske. En teckning av nya Aktier med stöd av 
Teckningsrätter är bindande och aktie ägaren 
kan inte återta eller modifiera en teckning av 
nya Aktier.

Direktregistrerade aktieägare bosatta i 
Sverige
Teckning av nya Aktier med stöd av 
Tecknings rätter sker genom kontant betal
ning, antingen genom att använda den för
tryckta bankgiroavin eller därför avsedd 
anmälningssedel (vit) med samtidig betal
ning enligt något av följande alternativ:

  Bankgiroavin används om samtliga 
Tecknings rätter enligt emissions redo
visning från Euroclear Sweden, benämnt 
jämnt  teckningsbart, ska utnyttjas.  
Inga tillägg eller ändringar får göras   
på bankgiroavin.

VILLKOR OCh ANVISNINGAR
detta avsnitt handlar om villkor och anvisningar för Företrädesemissionen. För ytterligare 

information om de nya Aktierna som ges ut, se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden”.
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  Anmälningssedeln används om 
Tecknings rätter köpts eller överförts   
från annat VPkonto, eller av annan 
anledning ett annat antal Teckningsrätter 
än det som framgår av den förtryckta 
emissions redovisningen ska utnyttjas   
för teckning.

Anmälningssedlar kan erhållas från SEB 
Emissioner eller något av SEB:s kontor i 
Sverige.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i 
Sverige
Teckningsberättigade aktieägare som inte är 
bosatta i Sverige och som inte kan utnyttja 
den förtryckta bankgiroavin ska använda den 
utsända anmälningssedeln vid teckning. 
I samband med att anmälningssedeln insänds 
till nedan angiven adress ska betalning göras 
i SEK till nedan angivet bankkonto i 
 Sverige:

SEB
Emissioner R B6
106 40 Stockholm
Kontonummer: 586510 031 61 
IBAN: SE9550000000058651003161
BIC: ESSESESS

Vid betalning måste tecknarens namn och 
adress samt VPkontonummer eller betal
ningsidentitet enligt emissionsredovisningen 
anges. Anmälningssedel och betalning ska 
vara SEB Emissioner tillhanda senast den 
21 december 2012. Anmälningssedlar kan 
erhållas från SEB:s webbplats    
www.sebgroup.com/prospectuses samt från 
BillerudKorsnäs webbplats   
www.billerudkorsnas.se.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Teckning av och betalning för Aktier som 
tecknas med stöd av Teckningsrätter ska ske 
till respektive förvaltare och i enlighet med 
instruktioner från denne, eller om innehavet 
är registrerat hos flera förvaltare, från envar 
av dessa. 

BETALDA TECKNADE AKTIER (”BTA”) 
Några dagar efter erlagd betalning och teck
ning kommer Euroclear Sweden att sända en 
VPavi som bekräftelse på att betalda teck
nade Aktier (”BTA”) bokats in på VPkontot. 
De nytecknade Aktierna är bokförda som 
BTA på VPkontot till dess att registrering 
av Företrädesemissionen skett hos Bolags
verket. Registrering av Aktier vilka tecknats 
med stöd av Teckningsrätter beräknas ske 
omkring den 7 januari 2013. Därefter 
 kommer BTA att bokas om till vanliga 
Aktier  vilket beräknas vara genomfört 
omkring den 11 januari 2013. Någon VPavi 
utsänds ej i samband med detta  utbyte. 
Depåkunder hos förvaltare erhåller BTA och 
information i enlighet med respektive 
 förvaltares rutiner.

hANDEL MED BTA 
Handel med BTA på NASDAQ OMX 
 beräknas ske från och med den 7 december 
2012 till och med den 8 januari 2013. 
 Observera att ingen handel i BTA eller nya 
Aktier kommer att äga rum den 9 januari 
2013 i syfte att verkställa omvandlingen av 
BTA till nya Aktier. SEB Enskilda samt 
övriga  institut med erforder liga tillstånd står 
till tjänst med förmedling av köp och försälj
ning av BTA. ISINkoden för BTA är 
SE0004927176.

TECKNING AV AKTIER UTAN STöD AV 
TECKNINGSRÄTTER
Anmälan kan även göras för att teckna 
Aktier som inte tecknats med stöd av 
Tecknings rätter.

Direktregistrerade aktieägare och övriga
Anmälan om teckning av Aktier utan stöd av 
Teckningsrätter ska göras på därför avsedd 
anmälningssedel, benämnd ”Teckning utan 
stöd av teckningsrätter”. Det är tillåtet att ge 
in fler än en anmälningssedel varvid dock 
endast den senast daterade anmälningssedeln 
kommer att beaktas. Anmälningssedlar kan 
erhållas från något av SEB:s kontor i Sverige 
eller SEB:s webbplats www.sebgroup.com/
prospectuses samt från BillerudKorsnäs 
webbplats www.billerudkorsnas.se. 
 Anmälningssedeln kan skickas till SEB, 
Emissioner R B6, 106 40 Stockholm eller 
lämnas till något av SEB:s kontor i Sverige. 

Anmälningssedeln måste vara SEB 
 tillhanda senast den 21 december 2012. 
 Styrelsen för BillerudKorsnäs äger rätt att 
förlänga teckningstiden. 

Förvaltarregistrerade aktieägare
Ansökan om teckning av och betalning för 
Aktier som tecknas utan stöd av Tecknings
rätter ska ske till respektive förvaltare och i 
enlighet med instruktioner från denne, eller 
om innehavet är registrerat hos flera förval
tare, från envar av dessa.

Tilldelning av Aktier tecknade utan stöd  
av Teckningsrätter
Om inte samtliga nya Aktier har tecknats 
med stöd av Teckningsrätter ska styrelsen 
besluta om tilldelning av nya Aktier teckna
de utan stöd av Teckningsrätter. Tilldelning 
kommer då att ske i följande ordning:

1.  I första hand ska tilldelning av Aktier 
som tecknats utan Teckningsrätter ske till 
dem som också tecknat Aktier med stöd 
av Teckningsrätter, oavsett om tecknaren 
var aktieägare på avstämningsdagen eller 
inte. För det fall att tilldelning till dessa 
inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske 
pro rata i förhållande till det antal 
 Teckningsrätter som utnyttjats för 
 teckning av Aktier och, i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning.

2.  I andra hand ska tilldelning av Aktier 
som tecknats utan stöd av Tecknings rätter 
ske till andra som endast anmält sig för 
teckning utan stöd av Teckningsrätter. 
För det fall att tilldelning till dessa inte 
kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro 
rata i förhållande till det antal Aktier som 
var och en anmält för teckning och, i den 
mån detta inte kan ske, genom lottning.

Som bekräftelse på tilldelning av Aktier 
tecknade utan stöd av Teckningsrätter över
sänds avräkningsnota till direktregistrerade 
aktie ägare och övriga med VPkonto. 
 Tecknade och tilldelade Aktier ska betalas 
kontant senast den 9 januari 2013. Förvaltar
registrerade aktieägare erhåller besked om 
tilldelning i enlighet med respektive förval
tares rutiner. Beräknad likviddag är den 
9 januari 2013. Ingen bekräftelse kommer att 
skickas till dem som ej tilldelats nya Aktier. 
Teckning av nya Aktier är bindande. Om 
betalning ej görs i tid, kommer de nya 
Aktierna överföras till annan. För det fall 
försäljningspriset är lägre än emissions
kursen är den som först tilldelats de nya 
Aktierna betalningsskyldig för hela eller 
delar av mellanskillnaden.

De nya Aktierna kommer att levereras så 
snart erforderlig registrering skett hos 
Bolagsverket. Detta beräknas ske omkring 
den 10 januari 2013. Som bekräftelse på att 
Aktier bokförts på VPkontot översänds en 
VPavi till direktregistrerade aktieägare eller 
förvaltare.

NOTERING AV DE NyA AKTIERNA
Aktierna är noterade på  NASDAQ OMX. 
Efter att Bolagsverket har registrerat de nya 
Aktierna kommer dessa att handlas på 
 NASDAQ OMX.

RÄTT TILL UTDELNING
De nya Aktierna ska berättiga till utdelning 
från och med att de är införda i den av 
 Euroclear förda aktieboken.

OFFENTLIGGöRANDE AV TECKNINGS-
RESULTAT I NyEMISSIONEN
Preliminärt teckningsresultat kommer att 
offentliggöras genom ett pressmeddelande 
omkring den 4 januari 2013. Slutligt 
 teckningsresultat kommer att offentliggöras 
genom ett pressmeddelande från Bolaget 
omkring den 10 januari 2013.

öVRIG INFORMATION
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmäl
ningssedel kan komma att lämnas utan av
seende. Om emissionslikviden inbetalats för 
sent eller är otillräcklig kan anmälan om 
teckning också komma att lämnas utan av
seende. Erlagd emissionslikvid kommer då 
att återbetalas.

Frågor med anledning av Företrädes
emissionen besvaras på telefon:   
020530 540.
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den 29 november 2012 genomfördes samgåendet mellan Billerud och Korsnäs. Billerud 

bytte därmed namn till BillerudKorsnäs. Aktieägarna i Billerud äger i och med detta Aktier i 

den nya koncernen BillerudKorsnäs. det som tidigare var en Aktie i Billerud är numera en 

Aktie i BillerudKorsnäs. denna förändring sker utan åtgärd från aktieägaren. Alla som äger 

aktier i BillerudKorsnäs på avstämningsdagen den 6 december 2012 kommer att erhålla 

Teckningsrätter i Företrädesemissionen. 

Så hÄR GöR DU

   viLLKor
För varje Aktie i BillerudKorsnäs får Du en (1) Teckningsrätt.  
Två (2) Teckningsrätter ger Dig rätt att teckna en (1) ny Aktie i  
BillerudKorsnäs.

   TEcKNiNgSKUrS SEK 29 per Aktie

   AvSTämNiNgSdAg För  
ErhåLLANdE Av TEcKNiNgSräTTEr 

6 december 2012

   TEcKNiNgSTid 7 december–21 december 2012

   hANdEL mEd TEcKNiNgSräTTEr 7 december–18 december 2012

Frågor med anledning aV Företrädes
emissionen BesVaras på teleFon: 020530 540
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TEcKNiNg Av AKTiEr mEd STöd Av TEcKNiNgSräTTEr

  1. Du tilldelas Teckningsrätter

För varje Aktie i BillerudKorsnäs 
som Du innehar den 6 december 2012…  

Aktie

           …erhåller Du en (1) Teckningsrätt                  …erhåller Du en (1) Teckningsrätt       

Tecknings-
rätt

  2. Så här utnyttjar Du Dina Teckningsrätter

Två (2) Teckningsrätter…  

Tecknings-
rätter

  

Tecknings-
rätter

Tecknings-
rätter

      +  SEK 29        
          

      

  3. Är Du direktregistrerad aktieägare eller har Du Aktierna hos förvaltare?

Du har Vp-konto,
dvs. direktregistrerad

Du bor i Sverige

Om Du utnyttjar samtliga Teckningsrätter, använd den utsända, förtryckta bankgiroavin  
från Euroclear Sweden.

Om Du köpt, sålt eller överfört Teckningsrätter till/från ditt VP-konto, fyll i den särskilda anmälnings - 
sedeln som finns på SEB:s bankkontor i Sverige. Betalning görs på valfritt svenskt bankkontor.

Du bor utomlands 1)
Använd den utsända anmälningssedeln. Anmälningssedeln insändes till adress angiven på 
 anmälningssedeln samt i avsnittet ”Villkor och anvisningar” och betalning görs i SEK till bankkonto  
likaså angivet på anmälningssedeln och i ”Villkor och anvisningar”.

Du har depå,
dvs. har en förvaltare

Om Du har Dina Aktier i BillerudKorsnäs i en eller fler depåer hos bank  
eller värdepappersinstitut får Du information från Din/Dina förvaltare  
om det antal Teckningsrätter som Du erhållit.

Följ de instruktioner Du får från Din/Dina förvaltare.

TEcKNiNg Av KvArvArANdE AKTiEr UTAN STöd Av TEcKNiNgSräTTEr  
(Av AKTiEägArE och övrigA) 2)

Du har Vp-konto,
dvs. direktregistrerad

Fyll i särskild anmälningssedel som finns på SEB:s bankkontor i Sverige eller SEB:s webbplats www.sebgroup.com/prospectuses  
samt på BillerudKorsnäs webbplats www.billerudkorsnas.se. Anmälningssedeln skickas till SEB, Emissioner R B6,  
106 40 Stockholm eller lämnas till något av SEB:s bankkontor i Sverige och ska vara SEB tillhanda senast den 21 december 2012. 

Du har depå,
dvs. har en förvaltare

Teckning och betalning för Aktier ska ske till respektive förvaltare. Följ de instruktioner Du får från Din/Dina förvaltare.

1)   Om Du bor utomlands, notera de särskilda regler som gäller för aktieägare bosatta i Australien, Kanada, Hongkong, Japan eller USA, i avsnittet ”Villkor och anvisningar” under rubriken ”Aktieägare bosatta i  

vissa obehöriga jurisdiktioner”.

2)   Tilldelning kommer att ske såsom är beskrivet i avsnittet ”Villkor och anvisningar” under rubriken ”Tilldelning av Aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter”.

... ger en (1) ny Aktie 
i BillerudKorsnäs

Aktie
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MOTIV TILL SAMGåENDET
Förpackningsmarknaden visar en positiv 
långsiktig utveckling främst till följd av 
ökad globalisering, ökat välstånd och för
ändrade konsumtionsmönster. Samgåendet 
mellan Billerud och Korsnäs skapar en stark 
och fokuserad aktör inom förpacknings
material och förpackningslösningar genom: 

  ett förstärkt erbjudande inom nyfiber
baserade förpackningsmaterial genom 
en breddad produktportfölj vilket ger ett 
slagkraftigt alternativ till icke förnybara 
förpackningslösningar

  ledande positioner inom förpacknings
papper, kartong och wellråvara 

  goda möjligheter till korsförsäljning
  en ökad andel försäljning till konsument

nära branscher vilket bedöms ge en 
 stabilare intjäning och minskad cyklisk 
påverkan på resultat

  att en större kunskapsbas möjliggör 
ökad takt på innovationer och utveckling 
av smarta förpackningslösningar

  en stark plattform för tillväxt och 
 internationell expansion

  ökade förutsättningar för uthållig 
 lönsamhet

  realisering av synergier inom inköp, 
råmaterialförsörjning, produktion, 
 administration, försäljning, utveckling 
och logistik

Korsnäs stora andel försäljning i svenska 
kronor ger BillerudKorsnäs en mer balan
serad valutaexponering än vad Billerud hade 
före samgåendet. I kombination med det 
tidigare förvärvet av UPMs förpacknings
pappersverksamhet som kraftigt reducerade 
Billeruds massaexponering, bedöms detta 
skapa förutsättningar för ökad stabilitet i 
BillerudKorsnäs framtida lönsamhet.

Sammanfattningsvis bedömer Billerud
Korsnäs att samgåendet skapar ett starkare 
bolag som kommer att vara ännu bättre 
 positionerat att erbjuda sina kunder 
konkurrens kraftiga produkter och lösningar 
samt att attrahera och behålla den bästa 
 personalen. BillerudKorsnäs bedöms således 
ha goda förutsättningar att skapa en attraktiv 
avkastning till sina aktieägare. 

SyNERGIER
BillerudKorsnäs gör bedömningen att 
 samgåendet skapar möjlighet till kostnads
besparingar och effektivitetsförbättringar 
samt att förutsättningar skapas för framtida 
tillväxt genom ökad försäljning till nya och 
existerande marknader. 

Sammanlagt uppskattas synergierna till 
cirka MSEK 300 årligen och är främst hän
förliga till konsolidering av inköp av råvaror 
och förnödenheter samt optimering av logis
tik, produktion, utveckling och försäljning. 
Stordriftsfördelar bedöms också medföra 
möjligheter att reducera de totala adminis
trationskostnaderna i BillerudKorsnäs.

Av de totala synergierna bedöms 
omkring 60 procent vara hänförliga till 
inköpsprocesserna. Detta inkluderar även 
effekter av optimering av in och utgående 
logistik. Vidare bedöms omkring 25 procent 
vara hänförliga till reduktion av försäljnings 
och administrationskostnader och resterande 
cirka 15 procent bedöms framförallt vara 
hänförliga till produktionsoptimering. 

Synergiernas realiserande underlättas av 
en såväl geografisk som kulturell närhet mel
lan bolagen; huvuddelen av tillverkningen är 

BILLERUDS SAMGåENDE MED KORSNÄS

den 29 november 2012 slutfördes samgåendet mellan Billerud och Korsnäs genom  

att  Billerud förvärvade samtliga aktier i Korsnäs från Kinnevik. det nya Bolaget, 

 BillerudKorsnäs, är en ledande aktör inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial  

och  förpackningslösningar med en årsomsättning om cirka SEK 20 miljarder.
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1)   Kinneviks ägarandel kommer att uppgå till 25,0 procent om antal Aktier beräknas inklusive utspädning till följd av Billeruds långsiktiga incitamentsprogram (LTIP).

2)   Varav MSEK 500 i form av en så kallad säljarrevers till Kinnevik som kommer att användas för att teckna Aktier i Företrädesemissionen.

3)   Därutöver har Billerud betalat MSEK 2 579 som kompensation för Korsnäs fordran på Kinnevik om motsvarande belopp, vilken reglerats i samband med slutförandet av Transaktionen.

4)   De justeringar som har gjorts i vederlaget till följd av avvikelser i extern nettoskuld, rörelsekapital och investeringar är preliminära. Kontantbetalningen kommer att slutligt fastställas baserat på faktisk 

 balansräkning för Korsnäs per 29 november 2012.

5)   Frapags ägarandel kommer att uppgå till 15,6 procent om antal aktier beräknas inklusive utspädning till följd av Billeruds långsiktiga incitamentsprogram (LTIP).

baserad i Sverige och Billeruds och Korsnäs 
bolagsledningar har genom tidigare erfaren
heter god kunskap om varandras respektive 
bolag och marknadssegment. Den fulla 
effekten av synergierna bedöms att uppnås 
tre år efter genomförandet av Transaktionen 
varav hälften av synergierna inom 18 måna
der efter Transaktionens genomförande. 

Integrationskostnader och andra 
engångskostnader för att uppnå synergierna 
har preliminärt uppskattats till cirka 
MSEK 110 varav huvuddelen kommer att 
belasta resultatet under 2013.

Även om förväntade synergieffekter och 
beräknade kostnadsbesparingar är baserade 
på antaganden som enligt BillerudKorsnäs 
styrelse är rimliga och reflekterar bästa 
 tillgängliga beräkning och uppskattning är 
dessa till sin natur osäkra. För mer informa
tion, se avsnittet ”Riskfaktorer” under 
 rubriken ”Samgåendet med Korsnäs samt 
förvärvet av UPMs förpackningspappers
verksamhet”.

TRANSAKTIONEN I SAMMANDRAG
Samgåendet har genomförts genom att 
 Billerud har förvärvat samtliga aktier i 
 Korsnäs från Kinnevik. Förvärvet omfattar 
även 5 procent av aktierna i Bergvik Skog, 
en av Sveriges största skogsägare, samt 
75 procent av Latgran, pellets tillverkning 
i Lettland. 

Vederlaget för Korsnäs utgörs av Aktier 
i BillerudKorsnäs, kontant betalning samt 
övertagande av skulder. Vederlaget, som 
fastställdes genom en relativvärdering av 

verksamheterna i Billerud och Korsnäs, ska 
enligt samgåendeavtalet bestå av följande 
komponenter. 

  Nyemitterade Aktier i BillerudKorsnäs 
motsvarande en ägarandel om 25,1 pro
cent 1) i BillerudKorsnäs efter 
 Transaktionen 

  Kontantbetalning till Kinnevik om 
MSEK 3 200 2)

  BillerudKorsnäs övertar befintlig extern 
 nettoskuld i Korsnäs om MSEK 5 650 i 
samband med Transaktionen 

Enligt överenskommelse i samgåendeavtalet 
ska kontantbetalningen justeras beroende på 
verkliga nivåer på extern nettoskuld, rörelse
kapital och investeringsgrad per tillträdes
dagen. I samband med att Transaktionen 
slutfördes den 29 november 2012 erlades ett 
preliminärt vederlag baserat på uppskatt
ningar av nämnda poster per tillträdesdagen. 
Kontantdelen av vederlaget justerades i 
 samband med detta till MSEK 3 253 3) till 
följd av att estimerad extern nettoskuld i 
Korsnäs per 29 november 2012 uppgår till 
MSEK 5 799, en avvikelse om MSEK 149 
(jämfört med vid avtalsdagen beräknad nivå 
på nettoskulden om MSEK 5 650), samt att 
estimerat rörelsekapital i Korsnäs per 
29 november 2012 överstiger en överens
kommen normaliserad nivå med MSEK 202. 4) 

Som ett resultat av Transaktionens 
genomförande är nu Kinnevik den största 
ägaren i BillerudKorsnäs med en ägarandel 
om 25,1 procent. Näst största ägare är 

 Frapag med en ägarandel om 15,7 procent 5). 
I samband med Transaktionens genomför
ande meddelades också att Bolaget avsåg att 
genomföra en Företrädesemission om cirka 
SEK 2,0 miljarder för att stärka kapital
strukturen och ge Bolaget en rimlig skuld
sättning. Kinnevik har åtagit sig att teckna 
Aktier till ett värde om MSEK 500 i Före
trädesemissionen. Frapag har åtagit sig att 
teckna Aktier motsvarande sin ägarandel. 

Transaktionen var bland annat villkorat 
av relevanta konkurrensmyndigheters god
kännande. Beslutet att lämna tillstånd till 
samgåendet från en av konkurrensmyndig
heterna, Europeiska kommissionen, förut
sätter försäljning av en pappersmaskin vid 
produktionsenheten i Gävle (PM 2). Försälj
ningen av vitt säck och kraftpapper tillver
kat vid PM 2 uppgick till cirka 2 procent av 
den nya koncernens totala kombinerade för
säljningsvolymer 2011. För ytterligare infor
mation om Europeiska  kommissionens 
beslut att lämna tillstånd till samgåendet 
samt övervakningen och verkställigheten av 
beslutet, se avsnittet ”Riskfaktorer”, under 
rubriken ”Villkor för Europeiska kommissio
nens godkännande av samgåendet mellan 
Billerud och Korsnäs” samt avsnittet ”Lega
la frågor och kompletterande information” 
under  rubriken ”Villkor för Europeiska kom
missionens godkännande av Transaktionen”.

För mer information om samgående
avtalet, se avsnittet ”Legala frågor och 
 kompletterande information” under rubriken 
”Samgåendeavtalet mellan  Billerud och 
 Kinnevik”.

Bild från Tetra Pak
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För drygt tio år sedan, den 20 november 
2001, noterades Billerud på Stockholms
börsen. Billerud var då ett bolag som hade 
bildats genom en sammanslagning av Stora 
Ensos pappersbruk Gruvön och AssiDomäns 
pappersbruk Skärblacka och Karlsborg. 

De senaste fem åren har Billerud 
 fokuserat på lönsamhet och tillväxt genom 
innovation och nytänkande. Vi har investerat 
i nya produkter och tjänster till våra kunder, 
byggt upp och investerat i nya kunskaps
intensiva bolag, samt förstärkt strukturen 
genom förvärvet av UPMs förpacknings
pappersverksamhet. 

Resan från en produktionsorienterad 
pappersleverantör till en värdeskapande 
 partner på förpackningsmarknaden har varit 
snabb och spännande och något vi är stolta 
över. Billerud är ett starkt bolag med gott 
rykte och världs ledande ställning inom flera 
områden, och har också haft branschens 
 bästa totalavkastning till aktieägarna sedan 
noteringen 2001 ur ett nordiskt perspektiv.

Att Billerud har gått samman med 
 Korsnäs, med sin ledande ställning inom 
bland annat vätskekartong, är ett naturligt 
nästa steg i både Billeruds och Korsnäs 
utveckling. Till Billeruds starka marknads
arbete och effek tivitetsfokus tillför Korsnäs 
kärnkompetens inom utveckling, tillverkning 
och försäljning av kvaliteter och lösningar 
som ger det sammanslagna bolaget möjlig
het att bredda och vässa erbjudandet till 
marknaden. Det sammanslagna Bolaget har 
upparbetade och  starka varumärken, en 
 värdefull kundstock samt effektiva och 
 välinvesterade produktionsanläggningar.

Det nya Bolaget, BillerudKorsnäs, har cirka 
4 400 anställda med tillverkning vid åtta 
enheter i Sverige, Finland och Storbritan
nien. Vi är verksamma inom förpacknings
papper, kartong och wellråvara. Billerud
Korsnäs erbjuder kunder världen över smarta 
förpackningslösningar som attraherar konsu
menter, ökar våra kunders produktivitet, 
 sänker transportkostnader, reducerar resurs
slöseri och minskar miljöpåverkan. 

Korsnäs och Billerud känner varandra 
väl och har gemensamma värderingar 
 rörande mycket i verksamheten. Jag hyser 
därför goda förhoppningar om att 
integrations arbetet kommer att gå smidigt 
och att de beräknade synergierna realiseras 
plan enligt.

Som en del av finansieringen av förvär
vet av Korsnäs genomför BillerudKorsnäs en 
företrädesemission för befintliga aktieägare i 
syfte att minska nettoskuldsättningsgraden. 

Precis som tidigare är BillerudKorsnäs 
yttersta mål att skapa långsiktigt god värde
tillväxt.

Den industriella logiken i denna affär är 
väldigt stark, och jag är övertygad om att det 
nya bolaget kommer att skapa värde för Er 
som aktieägare.

Solna, 29 november 2012

Per Lindberg
Verkställande direktör och koncernchef

VD hAR ORDET

BillerudKorsnäs erbjuder kunder världen över smarta 
förpackningslösningar som attraherar konsumenter, ökar 
våra kunders produktivitet,  sänker transportkostnader, 
reducerar resursslöseri och minskar miljöpåverkan.
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MARKNADSöVERSIKT

BillerudKorsnäs nyfiberbaserade material och lösningar används till förpackningar främst 

inom området mat och dryck men även till industri, konsument- och lyxvaror samt läke-

medel och hygien. den globala förpackningsmarknaden uppvisar tillväxt och förpackningens 

betydelse för varumärkesägare och konsumenter ökar. 

VÄxANDE MARKNAD
Den globala förpackningsmarknaden har 
vuxit under de senaste åren och förväntas 
enligt BillerudKorsnäs uppgå till drygt 
USD 700 miljarder 2012. Analysföretaget 
Pira International beräknar att marknaden 
fortsätter att växa för att 2016 uppgå till 
omkring USD 820 miljarder. Det motsvarar 
en förväntad årlig tillväxt på drygt  
3  procent. 1) 

Den enskilt största förpackningsmark
naden är Europa tätt följt av Asien. Idag är 
Europa BillerudKorsnäs viktigaste marknad. 
Europa och Nordamerika förväntas ha en 
tillväxt på knappt 2 procent per år fram till 
2016. För motsvarande period bedöms till
växttakten i Asien vara fortsatt hög och 
beräknas uppgå till cirka 6 procent per år. 2)

öKAT BEhOV AV FöRPACKNINGAR
De viktigaste faktorerna som påverkar 
 förpackningsmarknaden är globaliseringen, 
ökat välstånd i världen, förändrade konsum
tionsmönster och ökat miljömedvetande. 3) 

Globaliseringen medför att produktion 
och konsumtion sker på olika platser, vilket i 
sin tur resulterar i fler och längre transporter 
och därmed krav på effektiva förpackningar. 

En effekt av ökat välstånd i världen är 
att konsumtionen i tillväxtregionerna närmar 
sig västvärldens nivå. I Asien och Stillahavs
regionen väntas medelklassen öka från 
0,5 miljarder människor 2009 till  
3,2 miljarder 2030. 4) Stigande konsumtion 
ökar användningen av förpackningar.

 

Behovet av förpackningar ökar även till följd 
av framför allt västvärldens högre real
inkomster och ändrade konsumtions vanor. 
Dagens livsstil och ökad tidspress gör att allt 
fler väljer portionsförpackad mat och dryck 
samt hämtmat och gör fler inköp via 
ehandel.

Det ökade miljömedvetandet leder till 
efterfrågan på förnybara material och 
 klimatsmarta förpackningslösningar. Detta 
 delvis till följd av kundernas ökade miljö
ansvar i sina egna verksamheter samt 
 slutkonsumenternas  önskan att medverka 
till en minskad på verkan på miljön. 

PAPPER OCh KARTONG STöRST
Förpackningar av papper och kartong 
 svarade 2011 för 36 procent av den globala 
förpackningsmarknaden och var därmed det 
största materialslaget. Hårdplast utgjorde 
22 procent, flexibla material och metall 
 vardera 15 procent och glas 7 procent.  

Globalt beräknas förpackningar av 
 papper och  kartong växa med i snitt cirka 
3 procent per år fram till 2016. Den högsta 
tillväxten förväntas ske i Asien, Mellan
östern, Afrika, Syd och Centralamerika 
samt östra Europa. Av de nationella markna
derna antas främst Kina och Indien driva 
 tillväxten. Detta är i linje med hur den 
 globala förpackningsmarknaden bedöms 
utvecklas. 5)

1)  Pira International, 2011, ”The Future of Global Packaging – Market Forecasts to 2016”. Konstanta 2010 priser och valutakurser.

2)  Pira International, 2011, ”The Future of Global Packaging – Market Forecasts to 2016”.

3)  Pira International, 2011, ”The Future of Global Packaging – Market Forecasts to 2016” och BillerudKorsnäs.

4)  OECD, 2010, statistikdatabas.

5)  Pira International, 2011, ”The Future of Global Packaging – Market Forecasts to 2016”.

6)  Estimaten för åren 2012–2015 är en linjär interpolering mellan Pira Internationals marknadsuppskattning 2011 och 2016.

0

150

300

450

600

750

900

2016E

2015E

2014E

2013E

2012E

2011

2010

2009

2008

2007

2006

gLOBAL FÖRpACKNiNgSMARKNAD,  
USD MiLJARDER

Källa: Pira international, 2011. 6)

Europa, 33 %
Asien, 30 %
Nordamerika, 24 %
Syd- och Centralamerika, 5 %
Mellanöstern, 3 %
Afrika, 3 %
Stillahavsregionen, 2 %

gLOBAL FÖRpACKNiNgSMARKNAD,  
pER gEOgRAFi 

Källa: Pira international, 2011.

Papper och kartong, 36 %

Hårdplast, 22 %

Flexibla material exkl papper, 15 %
Metall, 15 %

Glas, 7 %

Övrigt, 5 %

gLOBAL FÖRpACKNiNgSMARKNAD,  
pER MATERiAL

Källa: Pira international, 2011.

Mat & Dryck, 42 %
Industri, 40 %
Konsument- & Lyxvaror, 14 %
Läkemedel & Hygien, 4 %

gLOBAL FÖRpACKNiNgSMARKNAD,  
pER MARKNADSSEgMENT 

Källa: Pira international, 2011.



2 4    M A R K N A D S ö V E R S I K T i N B J U d A N  T i L L  T E c K N i N g  A v  A K T i E r  i  B i L L E r U d K o r S N ä S  A B

MAT & DRyCK
Världsmarknaden för segmentet 
Mat & Dryck uppgick 2011 till 

cirka USD 290 miljarder, motsvarande cirka 
42 procent av den globala förpacknings
mark naden. Europa utgör den största mark
naden. Tillväxtländer såsom Indien och Kina 
väntas växa kraftigt de kommande åren med 
knappt 10 procent per år. 1)

Ökat välstånd och en växande medel
klass medför mer konsumtion och fler trans

porter. Samtidigt vill allt fler människor i 
större utsträckning hjälpa till att värna om 
miljön. Detta medför att kraven på förpack
ningar ökar då de måste tåla längre transpor
ter, samtidigt som de ska medverka till god 
transportekonomi och reducerat svinn, inte 
påverka det förpackade innehållets smak och 
doft samt vara tillverkade på ett resurssnålt 
och miljövänligt sätt. Undersökningar visar 
tydligt att konsumenter föredrar förpack
ningar av förnybara material framför icke
förnybar, det vill säga fossila plaster. 2)

Mat & Dryck svarade 2011 enligt  Bolagets 
bedömning för cirka 58 procent av Billerud
Korsnäs kombinerade nettoomsättning. 

Bolagets material och lösningar används 
bland annat till vätskeförpackningar för 
mjölk, juice och andra drycker, socker och 
mjölförpackningar, muggar samt  wellådor 
för transport av frukt och grön saker. Bland 
kunderna återfinns tillverkare av dryckes
förpackningar, wellådor, bär kassar samt 
bröd, mjöl och sockerpåsar.

FyrA viKTigA SEgmENT

BillerudKorsnäs möter marknaden i fyra segment med olika specifika behov av 

smartare  förpackningslösningar: mat & dryck, industri, Konsument- & Lyxvaror samt 

Läkemedel & hygien. 

1)  Pira International, 2011, ”The Future of Global Packaging – Market Forecasts to 2016”.

2)  www.paperimpact.org, 2007, www.Technomic.com, 2011.

   cirka 75 procent av BillerudKorsnäs försäljning sker till konsumentnära branscher där mat & dryck utgör det största marknadssegmentet. Bolagets strategi är att 
ytterligare öka andelen försäljning till dessa branscher, vilket minskar den cykliska påverkan på Bolagets resultat och ger möjlighet till en stabilare tillväxt och lönsamhet.

informationen om BillerudKorsnäs kombinerade nettoomsättning 2011 per marknads segment har uppskattats av Bolaget och exkluderar skogs-
verksamheten,  Latgran samt den förpackningspappersverksamhet som förvärvades från UPm i juni 2012.  informationen om nettoomsättning per 
marknadssegment har inte granskats av Bolagets revisor.
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iNDUSTRi
Världsmarknaden för segmentet 
Industri uppgick 2011 till cirka 

USD 275 miljarder, motsvarande cirka 
40 procent av den globala förpacknings
marknaden.  Asien utgör den största markna
den och förväntas växa med knappt 7 pro
cent per år fram till 2016. 1)

Växande byggindustri i bland annat 
 Asien, Nordafrika och Mellanöstern bidrar 
till ökad efterfrågan på säckpapper som är 
BillerudKorsnäs största produktområde i 
segmentet. BillerudKorsnäs uppfattning är 
att industrin i allt större utsträckning efter
frågar djup processkunskap och  produkter 
med hög kvalitet och styrka som bidrar till 
att öka produktiviteten. 

Industri svarade 2011 enligt Bolagets 
bedömning för cirka 25 procent av Billerud
Korsnäs kombinerade nettoomsättning.  

Kunderna erbjuds bland annat säck
papper, baspapper för självhäftande material, 
skyddspapper för stålindustrin och andra 
typer av specialpapper. Exempel på kunder 
är konverterare och cementproducenter med 
egen säcktillverkning.

KONSUMENT-  
& LyXVAROR
Världsmarknaden för segmentet 

Konsument & Lyxvaror uppgick 2011 till 
cirka USD 100 miljarder, motsvarande cirka 
14 procent av den globala förpacknings
marknaden. Tillväxtregioner såsom Asien 
och  Afrika förväntas ha den högsta tillväxten 
framöver. 1)

Producenter och varumärkesägare inom 
detaljhandeln lägger allt mer fokus och 
resurser på säljande förpackningar som 
marknadsförare av sina produkter. 2) Det är 
främst inom konsumentnära marknader som 
intresset och kunskapen om förpackningar
nas roll vuxit under de senaste åren. 

Konsument & Lyxvaror svarade 2011 
enligt Bolagets bedömning för cirka 11 pro
cent av BillerudKorsnäs kombinerade netto
omsättning. 

Kunderna erbjuds bland annat kraft
papper till exklusiva bärkassar eller present
påsar samt kartong och liner till förpack
ningar för exempelvis kosmetika, klockor 
och skor. Slutkunder inkluderar ledande 
multinationella varumärkesägare med global 
marknadsföring av sina  produkter. 

1)  Pira International, 2011, ”The Future of Global Packaging – Market Forecasts to 2016”.

2)  Resumé, ”13 designmiljarder – branschen jublar”, 16 maj 2012.

3)  Cirka hälften av nettoomsättningen inom Läkemedel & Hygien utgörs av försäljning av pappersmassa.

LäKEMEDEL &  
HygiEN 
Världsmarknaden för segmentet 

Läkemedel & Hygien uppgick 2011 till cirka 
USD 30 miljarder, motsvar ande cirka 4 pro
cent av den globala förpackningsmarknaden. 
Detta segment förväntas växa snabbare än 
förpackningsmarknaden totalt sett. 1)

Stigande välstånd och en åldrande 
befolkning i västvärlden ökar användningen 
av hygienprodukter och sjukvård. Detta har 
medfört att efterfrågan på engångsförpack
ningar för medicinprodukter, med höga krav 
på renhet och säkerhet, har ökat de senaste 
åren. 

Läkemedel & Hygien svarade 2011 
enligt Bolagets bedömning för cirka 6 pro
cent av BillerudKorsnäs kombinerade netto
omsättning. 3) 

Kunderna erbjuds lösningar och material 
till exempelvis medicinska  förpackningar 
och hygienprodukter. I segmentet är slut
användarna läkemedelsindustri, medicinsk 
 teknisk industri, kliniker samt tillverkare av 
tissueprodukter.

    mArKNAdS- och BrANSchiNFormATioN

detta prospekt innehåller ekonomisk historik samt marknads- och branschinformation. marknads- och branschinformationen i detta prospekt har inhämtats med meto-
der som BillerudKorsnäs anser är tillförlitliga för att förvissa sig om att informationen återges korrekt. Såvitt BillerudKorsnäs kan känna till och försäkra genom jämförelse 
med annan information som offentliggjorts av berörd tredje part, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller 
missvisande. Emellertid har ingen oberoende verifiering av informationen i sig gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras av 
Billerud Korsnäs. marknads- och branschinformation är osäker och avspeglar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. 

Prospektet innehåller även marknadsinformation och information om BillerudKorsnäs konkurrensposition på de marknader där BillerudKorsnäs är verksamt. denna 
information baserar sig på BillerudKorsnäs egna bedömningar, vilka i sin tur är baserade bland annat på offentlig information från andra aktörer på marknaden samt 
annan information som BillerudKorsnäs erhåller från till exempel kunder och leverantörer. Beräkningar och övrig information om marknaden har inte  verifierats av 
 oberoende expertis eller tredje part, varför BillerudKorsnäs inte kan garantera att någon annan skulle komma fram till motsvarande slutsatser.

Uttalanden om Bolagets eller produkters absoluta eller relativa egenskaper och position i detta avsnitt är baserade på Bolagets egen bedömning om inget annat anges.
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KUNDFOKUSERAD UTVECKLING
BillerudKorsnäs ska skapa mervärde för 
kunderna. Genom att specialisera sig på 
kundernas och slutanvändarnas specifika 
behov inom utvalda nischsegment kan 
Billerud Korsnäs ständigt medverka till  bättre 
affärer för kunderna. Kontinuerlig utveck
ling ska bedrivas för att öka andelen 
 högförädlade produkter. Med starkt fokus på 
 kundnytta, innovation och hållbarhet ska 
BillerudKorsnäs ligga i den absoluta fram
kanten när det gäller att förstå och tillgodose 
marknadens behov av smartare förpack
ningar ur alla aspekter.

PROCESSEFFEKTIVITET I VÄRLDSKLASS
Processeffektivitet i världsklass ska uppnås 
genom systematisk förbättring av process 
och kostnadseffektivitet i produktion, för
säljning och administration med fokus på 
kvalitet. Därigenom ska BillerudKorsnäs 
säkerställa långsiktig konkurrenskraft och 
generera starka kassaflöden som kan 
 användas för lönsam tillväxt. 

FöRNyBARA FöRPACKNINGSMATERIAL
Verksamheten ska vara renodlad mot 
 förpackningsmaterial av nyfiber. Det är 
 utifrån denna position i förädlingskedjan 
som  Bolaget kan skapa störst värde genom 
samarbete med konverterare, förpacknings
tillverkare och varumärkesägare. Genom att 
utöver material erbjuda förpacknings
lösningar stärker BillerudKorsnäs erbjudan
det mot kunderna och blir en naturlig partner 
för smartare förpackningar. 

TILLVÄxT INOM KONSUMENTNÄRA 
SEGMENT
Bolaget ska fortsatt arbeta för att ytterligare 
öka exponeringen mot konsumentnära 
 segment för att minska den cykliska 
 påverkan. Satsningar ska dessutom göras på 
marknader utanför Europa för att ta del av 
en generellt högre tillväxt. En över tiden 
 förändrad produkt och marknadsmix 
 förväntas leda till tillväxt efter samgåendet. 

VÄRDERINGAR OCh KULTUR
Ett av ledningens prioriterade områden efter 
samgåendet är att formulera och skapa en 
gemensam värdegrund och kultur. Med det 
menas att omfamna det som är värdefullt för 
kunderna, för verksamheten, för de männis
kor som arbetar i Bolaget och för naturen. 
Genom att alltid ge tillbaka mer än man tar 
bygger BillerudKorsnäs ett bolag för 
 fram tida generationer.

VERKSAMhETSBESKRIVNING – BILLERUDKORSNÄS

Samgåendet med Korsnäs breddar Billeruds verksamhet och gör det nya Bolaget ännu 

 attraktivare för nya och befintliga kunder. BillerudKorsnäs kan erbjuda sina kunder en helhet 

bestående av högkvalitativt, nyfiberbaserat förpackningsmaterial, smarta lösningar och ett 

globalt nätverk. därigenom ökar möjligheterna till vidare expansion.
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marknadens behov av smartare förpack
ningar ur alla aspekter.
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STrATEgiSK iNriKTNiNg
BillerudKorsnäs ska leda utvecklingen inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial  

med det övergripande målet att generera lönsam tillväxt. 

Uttalanden om Bolagets eller produkters absoluta eller relativa egenskaper och position i detta avsnitt är baserade på Bolagets egen bedömning 
om inget annat anges.
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Erbjudandet sammanfattas av begreppet 
smartare förpackningar, det vill säga lös
ningar som attraherar fler konsumenter, ökar 
produktiviteten, sänker transportkostnader 
samt minskar svinn och miljöpåverkan. 
Billerud Korsnäs kan erbjuda kunderna en 
helhet bestående av högkvalitativa material, 
avancerad rådgivning och global räckvidd.

höGKVALITATIVA MATERIAL
Strategin att öka andelen förädlade produk
ter har varit framgångsrik och andelen pre
miumprodukter har ökat inom områden där 
kunder värdesätter hög kvalitet och funktion. 

Inom Bolaget finns flera exempel på 
 detta varav några belyses här. Det högporösa 
säckpapperet QuickFill ökar produktiviteten 
och minskar kundens kostnader genom 
materialbesparing. FibreForm är ett töjbart 
 papper som kan ersätta fossil plast i vanliga 
applikationer såsom tråg för kallskuret kött, 
ost et cetera. Papperet förbättrar varumärkes
ägarens miljöprofil och stärker förpackning
ens roll som marknadsförare av produkten. 
BillerudKorsnäs vätskekartong, ett resultat 
av 40 års gemensam utveckling med kunder, 
skapar attraktiva förpackningar med höga 
krav på hygien. Ett av de senaste satsnings
områdena är kartong för långtidslagring av 
flytande livsmedel. BillerudKorsnäs förpack
ningskartong är utvecklad för att klara höga 
krav på tryck och formbarhet utan påverkan 
på de förpackade varornas smak eller doft. 
Inom wellråvara är Bolaget specialiserat 
inom segment som bland annat kräver hög 
styrkeprestanda i fuktiga miljöer.

KUNSKAP – SOLUTION SERVICES
BillerudKorsnäs har en gedigen och djup 
kunskap om värdekedjan för förpackningar, 
framförallt inom Mat & Dryck. Allt från 
hållbarhet, effektiv produktion och transport
optimering till konsumentbeteende och 
 förpackningens roll i marknadsföringen av 
varumärkesägarnas produkter. Detta kommer 
kunderna till del via nära samarbete inom 
områdena förpackningsoptimering, tryck
support och konverteringssupport samt 
special istinsatser i hela innovationskedjan 

från idé och prototyp via materialspecifika
tion och dimensionering till praktiska tester 
och utvärdering av nya förpackningar. 
 Bolagets utvecklingscentra testar och tar 
fram förpackningslösningar samt stödjer 
produktutveckling och kundsupport.

GLOBALT NÄTVERK
Med mer än 1 500 kunder och förpacknings
partner i mer än 100 länder har Billerud
Korsnäs ett globalt nätverk som ger fördelar 
som global räckvidd, kortare tid till markna
den samt säkrad kvalitet och leverans.

Genom att arbeta närmare utvalda för
packningstillverkare, kan Bolaget förse 
varumärkesägare och slutanvändare med 
smarta förpackningslösningar. I nätverket 
ingår även andra leverantörer till förpack
ningsindustrin, till exempel tillverkare av 
förpacknings och fyllningsmaskiner.

från idé och prototyp via materialspecifika

MATERIALKUNDERNÄTVERK

KUNSKAP

AFFärSmodELL

Affärs modellen baseras på material, kunskap och nätverk och utgår 

från ett kundperspektiv. 

   BillerudKorsnäs utvecklar förpacknings-
lösningar och material som präglas av insikt, 
ny tänkande och hållbarhet. Inom Bolaget finns en 
gedigen och djup kunskap om värdekedjan för 
förpackningar. Bolaget arbetar nära sina kunder i 
rollen som rådgivare och utvecklar smartare 
lösningar. med hjälp av nätverk och allianser ökas 
räckvidden och möjligheterna att försörja 
 mark nader med olika material och tjänster. 
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FiNANSiELLA måL

BillerudKorsnäs styrelse har fastställt följande finansiella mål för det nya Bolaget.

MåL BESKRiVNiNg

rörELSEmArgiNAL  

>10 %
över en konjunkturcykel ska rörelsemarginalen i genomsnitt överstiga 
10 procent. 

BillerudKorsnäs verkar i en bransch som historiskt följt ett cykliskt 
 mönster med åtföljande svängningar i intjäningsförmåga. 

AvKASTNiNg På SySSELSATT KAPiTAL 

>13 %
över en konjunkturcykel ska avkastningen på sysselsatt kapital i genomsnitt 
överstiga 13 procent. 

BillerudKorsnäs ska säkerställa en avkastning som motsvarar aktieägarnas 
avkastningskrav samtidigt som kostnaden för företagets skulder väl täcks. 

NETToSKULdSäTTNiNgSgrAd 

< 0,9
Nettoskuldsättningsgraden ska understiga 0,9.

BillerudKorsnäs verksamhet påverkas i betydande utsträckning av 
rådande konjunktur och har därmed en betydande rörelserisk. det är 
därför viktigt att den finansiella ställningen stärks under goda år för att ge 
 Koncernen uthållighet under svagare perioder.

UTdELNiNgSPoLicy  

50 %
över en konjunkturcykel ska utdelningen i genomsnitt uppgå till 50 procent 
av nettovinsten.

Utdelningen till aktieägarna kommer bland annat att vara beroende av 
BillerudKorsnäs resultatnivå, finansiella ställning och framtida utvecklings-
möjligheter.
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Packaging Paper, 43 %

Consumer Board, 31 %

Containerboard, 16 %

Övrigt, 10 %

Packaging Paper, 36 %

Consumer Board, 39 %

Containerboard, 18 %

Övrigt, 7 %

Mat & Dryck, 58 %

Industri, 25 %

Konsument- & Lyxvaror, 11 %

Läkemedel & Hygien, 6 %

AFFÄRSOMRåDEN

BillerudKorsnäs har tre affärsområden; Packaging Paper, Consumer Board samt 

 Containerboard. Affärsområdena utvecklar och marknadsför högkvalitativa material och 

smartare  lösningar till förpackningstillverkare, konverterare och varumärkesägare.

Packaging PaPer
Kraft- och säckpapper

Nettoomsättning: SEK 8,5 mdr
EBITDA 2): SEK 1,2 mdr
Försäljningsvolym: 1 200 kton

Billeruds tidigare affärsområde  
Packaging & Speciality Paper och  
Korsnäs kraft- och säckpapper 3)

consumer Board
Vätskekartong, förpacknings-
kartong och Cup Stock

Nettoomsättning: SEK 6,1 mdr
EBITDA 2): SEK 1,3 mdr
Försäljningsvolym: 870 kton

Nytt affärsområde; vätskekartong och  
förpackningskartong från Korsnäs samt  
Cup Stock (kartong till pappersmuggar)   
och vätskekartong från Billerud

containerBoard
Fluting och liner

Nettoomsättning: SEK 3,1 mdr
EBITDA 2): SEK 0,6 mdr
Försäljningsvolym: 570 kton

Billeruds tidigare affärsområde  Packaging 
Boards, exklusive vätskekartong och Cup 
Stock, samt  Korsnäs White Top Liner (WTL)

1)   Kombinerad nettoomsättning och EBITDA för BillerudKorsnäs för 2011 inkluderar UPMs förpackningspappersverksamhet. Övrig verksamhet inkluderar extern försäljning av skogsråvara och pellets 
samt valutasäkringar. Packaging Paper inkluderar avsalumassa som svarar för cirka SEK 1,8 miljarder i nettoomsättning, cirka SEK 0,2 miljarder i EBITDA och 343 kton i försäljningsvolym. Den 
 presenterade oreviderade finansiella informationen avser information hämtad ur respektive bolags redovisning och med de skillnader inom redovisningsprinciper som kan förekomma. Den kombi-
nerade finansiella informationen utgör en ren sammanläggning av denna finansiella information för de olika verksamheterna för 2011 för att ge en indikation på den nya koncernens omsättning 
och resultat under  antagandet att verksamheterna ingått i samma koncern från början av 2011. Sammanläggningen bygger på en hypotetisk situation och ska inte ses som en proformaredovisning 
då  justering för effekter av förvärvsanalyser, olika redovisningsprinciper och transaktionskostnader inte har beaktats. Framtida synergieffekter har heller inte beaktats. Den finansiella informationen 
har inte reviderats eller på annat sätt granskats av bolagens revisorer.

2)  Rörelseresultat före avskrivningar.
3)   Beslutet att lämna tillstånd till samgåendet från en av konkurrensmyndigheterna, Europeiska kommissionen, förutsätter försäljning av en pappersmaskin vid produktionsenheten i Gävle (PM 2), där 

Koncernen bland annat tillverkar vitt kraft- och säckpapper. Se vidare avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” under rubriken ”Villkor för Europeiska Kommissionens godkän-
nande av Transaktionen”.

4)   Informationen om BillerudKorsnäs kombinerade nettoomsättning 2011 per marknadssegment har uppskattats av Bolaget och exkluderar skogsverksamheten, Latgran samt den förpacknings-
pappersverksamhet som förvärvades från UPM i juni 2012. Informationen om nettoomsättning per marknadssegment har inte granskats av Bolagets revisor.

Den kombinerade finansiella informationen för BillerudKorsnäs för 2011 på denna sida är inte finansiell proformainformation och har inte 
 reviderats eller granskats av Bolagets  revisor. 1)

eBitda 2) Per affärsområde nettoomsättning Per marknadssegment 4)nettoomsättning Per affärsområde 
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ERBJUDANDE
Packaging Paper utvecklar och marknadsför 
kraft och säckpapper samt FibreForm. 

Affärsområdet erbjuder även kunder och 
varumärkesägare ett brett utbud av förpack
ningsoptimerande tjänster och lösningar. 
Förslag på tekniska förbättringar avseende 
material, funktion och konstruktion samt 
designlösningar bidrar till att öka kundens 
produktivitet, förbättra förpackningens 
 prestanda, minska miljöpåverkan, göra 
 förpackningen mer unik och attrahera 
 konsumenter.

Affärsområdet säljer även det överskott 
av pappersmassa som BillerudKorsnäs inte 
använder i sin egen produktion.

Kraftpapper
BillerudKorsnäs är en ledande aktör inom 
nyfiberbaserat kraftpapper i Europa 1) med 
ett brett sortiment för olika kundsegment. 
Livsmedelsindustrin står för den största 
delen med användningsområden som exem
pelvis påsar för mjöl, kryddor och pulvermat 
samt bärkassar. Kraftpapperet används även 
till bland annat medicinska förpackningar, 
mellan läggspapper för stål samt releaseliner, 
ett baspapper som skyddar limskiktet på 
exempelvis dekaler. Nyfiberbaserat kraft
papper har flera fördelar som till exempel 
effektiv förpackningstillverkning, hög styrka 
och renhet.

Säckpapper
BillerudKorsnäs är en av marknadsledarna 
globalt inom högporöst säckpapper av 
 nyfiber. 4) Papperet används till säckar för 
pulver produkter som byggmaterial, 
 mineraler och kemikalier samt livsmedel. 

Det högporösa, starka säckpapperet är 
en premiumprodukt med mervärden som 
materialbesparing – eftersom styrkan gör att 
säcken kan tillverkas med färre pappersskikt 
– snabbare fyllningsprocesser och en damm
fri arbetsmiljö. 

BillerudKorsnäs vita säckpapper har en 
bra tryckyta och efterfrågas därför särskilt 
för byggmaterial till den  växande gördet
självmarknaden, där särskiljande förpack
ningar är en konkurrens fördel.

FibreForm
FibreForm är ett världsunikt nyfiberbaserat 
livsmedelsgodkänt papper med hög töj
barhet. Det kan formas i samma termoform
ningsmaskiner som används för tråg av fossil 
plast för till exempel skivad smörgåsmat. 
Papperet kan även pressformas, präglas och 
lamineras med önskad barriär. Andra 
användningsområden är värmeisolerande 
banderollpapper med prägling för muggar 
samt förpackningar till lyx och 
 konsumentvaror. 

Packaging Paper, 43 %
Övriga, 57 %

ANDEL AV BiLLERUDKORSNäS 
NETTOOMSäTTNiNg 2)

1)  Baserat på statistik från Pöyry Management Consulting och Eurostat.

2)  Baserad på kombinerad nettoomsättning för 2011 som ej har reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

3)   Informationen om BillerudKorsnäs kombinerade nettoomsättning 2011 per marknadssegment har uppskattats av Bolaget och exkluderar skogsverksamheten, Latgran samt den förpackningspappersverksamhet 

som förvärvades från UPM i juni 2012. Informationen om nettoomsättning per marknadssegment har inte granskats av Bolagets revisor.

4)  BillerudKorsnäs.

pACKAgiNg pApER

Affärsområde Packaging Paper erbjuder kunderna tekniskt avancerat nyfiberbaserat kraft- 

och säckpapper samt smarta lösningar för funktion, design och materialval. Alla kvaliteter  

är starka samt har mycket bra tryck- och körbarhet vilket bidrar till ökad produktivitet i  

kundernas konverteringsprocesser. 

Mat & Dryck, 20 %
Industri, 57 %
Konsument- & Lyxvaror, 7 %
Läkemedel & Hygien, 16 %

NETTOOMSäTTNiNg pER 
MARKNADSSEgMENT 3)

   med mycket höga töjningsegenskaper, renhet och en känsla av premium kvalitet är FibreForm ett 
 alternativ till fossil plast. Flera internationella daglig varuhandlare använder FibreForm till tråg för skivad smörgås-
mat. materialet kan formas till kreativa och personliga former som ger en säljande förpackning som särskiljer 
produkten. 
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Marknadsmassa
Det överskott av pappersmassa som 
Billerud Korsnäs producerar säljs inom 
affärsområdet Packaging Paper. Dock köper 
Packaging Paper även in massa till sin 
pappers produktion i Finland och Stor
britannien, vilket gör att affärsområdets 
netto exponering för avsalumassa i snitt 
bedöms vara cirka 30 kton per år.

KUNDER
Kunderna finns främst i Europa och Asien 
och är förpackningstillverkare samt konver
terare som vidareförädlar papperet med 
exempelvis tryck och barriärbeläggningar 
och därefter tillverkar förpackningar eller 
säljer det vidare till andra förpacknings
tillverkare. 

I vissa kundsegment tillverkar och fyller 
varumärkesägaren själv förpackningen, så 
kallad form & filltillverkning. Det gäller 
bland annat cementindustri med egen säck
tillverkning, tillverkare av medicinska 
 artiklar, samt socker och mjölproducenter.

För marknadsmassa återfinns kunder 
som främst tillverkar skriv, tryck och 
 förpackningspapper samt tissue.

För mer information om Billerud
Korsnäs kunder, se avsnittet ”Riskfaktorer” 
under rubriken ”Exponering mot större  
kunder” samt avsnittet ”Legala  frågor och 
komplet terande information” under rubriken 
 ”Leverantörs och kundavtal”. 

TRENDER OCh DRIVKRAFTER
ökad global välfärd
Den globala välfärden ökar och med den 
efterfrågan på hygien och medicinska 
 artiklar samt portionsförpackningar. Samt
liga dessa områden kräver rena och säkra 
produkter av nyfiber.

Växande byggindustri
Byggindustrin fortsätter att öka bland annat i 
Asien, Nordafrika och Mellanöstern vilket 
påverkar efterfrågan på papper till cement
säckar. Globalt har BillerudKorsnäs säck
papper en ledande  ställning kvalitets
mässigt. 2)

höjda krav på produktoptimering
Affärsområdets produkter gynnas av 
 industrins krav på produktoptimering med 
kostnadseffektivitet och hög körbarhet. 
Exempelvis bidrar BillerudKorsnäs 
 säck papper med förbättrad funktionalitet 
och snabbare fyllning.

Förpackningen som marknadsförare
Marknadens ökade fokus på produkt
differentiering och tilltalande förpackningar 
driver efterfrågan på kraft och säckpapper 
med god tryckbarhet. Särskilt i konsument
nära marknader har intresset och kunskapen 
om säljande förpackningar vuxit.

Miljö allt viktigare
Omsorgen om miljön vinner allt mer terräng 
och marknadens intresse för hållbara för
packningar med minskad koldioxidbelast
ning ökar. Detta märks särskilt inom 
 konsumentnära varor.

På olika håll i världen föreslås restrik
tioner mot icke nedbrytbara plastkassar, till 
exempel i Italien som är en av Europas 
 största plastkasseanvändare med 20 miljar

der påsar per år eller cirka 20 procent av 
Europas totala konsumtion. 1) Kassar av 
kraftpapper har en stor fördel genom att de 
är starkare än både biologiskt nedbrytbar 
plast och andra pappersalternativ som finns 
på marknaden.

STRATEGI
Affärsområdet lägger stor kraft på produkt 
och tjänsteutveckling med fokus på produk
tionseffektivitet, funktionalitet, design, 
styrke egenskaper och hållbarhet. Billerud
Korsnäs material och lösningar ska minska 
miljöpåverkan och stödja kundernas miljö
arbete. 

Affärsområdet är inriktat på att öka för
säljningen utanför Europa där intressanta 
tillväxtmöjligheter för kraft och säckpapper 
finns. I till exempel Asien och Nordafrika 
packas byggmaterial som cement i femtio
kilossäckar, vilket ställer höga krav på säck
papperets  styrka och porositet.

Affärsområdet arbetar aktivt med att 
bygga upp nätverk med konverterare och 
förpackningsproducenter för att gemensamt 
ta fram smartare förpackningar. 

1)  Fondazione Legambiente Innovazione, 2010, ”Stop ai sacchetti di plastica”.

2)  BillerudKorsnäs.

   BillerudKorsnäs säckkoncept ger den växande byggindustrin möjligheter till ökad produktivitet och 
 kvalitetsförbättringar. god funktionalitet vid fyllning tillsammans med en effektiv fuktbarriär som förlänger 
 livslängden för pulverformiga produkter är viktigt för kunderna. Affärsområdet arbetar kontinuerligt med 
produkt- och tjänsteutveckling. 
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ERBJUDANDE
Consumer Boards produktportfölj inom 
vätske och förpackningskartong skapar 
mervärde för kunderna både avseende ökad 
produkt exponering och effektiva processer. 

Kunderna erbjuds individuellt anpassade 
servicekoncept med personliga kontakter 
som säkerställer pålitlig, snabb och flexibel 
tillgänglighet av produkterna. Även teknisk 
hjälp erbjuds för att skapa förpackningar och 
lösningar som har hög genomslagskraft och 
användarvänlighet samtidigt som de 
 optimeras avseende både material och 
process användning.

Vätskekartong
BillerudKorsnäs är en ledande aktör inom 
vätskekartong och den näst största producen
ten i världen. 1) Bolaget ligger i framkant vad 
gäller teknisk utveckling. 

Vätskekartong används för att tillverka 
förpackningar till drycker och andra flytande 
livsmedel. BillerudKorsnäs vätskekartong är 
gjord av 100 procent nyfiber vilket gör att 
den är hygienisk, inte påverkar innehållets 
smak och doft samt är tillräckligt formbar 
och styv för att ge en stabil och greppvänlig 
förpackning. Ytan är bestruken vilket ger 
högkvalitativt tryck som fångar konsumen
ters uppmärksamhet. 

Cup Stock är en typ av vätskekartong 
med låg ytvikt, hög renhet och  styvhet som 
är speciellt utvecklad för  tillverkning av 
 pappersmuggar.

Förpackningskartong
BillerudKorsnäs är en av de större producen
terna av förpackningskartong i Europa 1) 
med ett brett erbjudande inom utvalda seg
ment för att förpacka bland annat skönhets 
och hälsovårdsprodukter, exklusiva drycker, 
konfektyr, industriella varor samt kyld och 
fryst mat. Kartongen ger kunderna förutsätt
ningar att skapa förpackningar där form, 
konstruktion och grafisk design bidrar till 
ökad uppmärksamhet hos konsumenter.

KUNDER
Europa är affärsområdets viktigaste mark
nad. Kunderna för vätskekartong är främst 
tillverkare av dryckesförpackningar där 
Billerud Korsnäs har väl upparbetade relatio
ner med alla stora tillverkare samt flerårs
avtal med ett antal stora kunder. Cup Stock 
köps av producenter av muggar.

Förpackningskartong säljs till förpack
ningstillverkare och konverterare som vidare
förädlar kartongen till färdiga förpackningar 
för varumärkesägare. Slutkunderna är främst 
producenter av skönhets och hälsovårds
produkter, exklusiva drycker och konfektyr 
samt företag verksamma inom detaljhandeln.

För mer information om Billerud
Korsnäs kunder, se avsnittet ”Riskfaktorer” 
under rubriken ”Exponering mot större 
 kunder” samt avsnittet ”Legala  frågor och 
komplet terande information” under rubriken 
 ”Leverantörs och kundavtal”. 

Consumer Board, 31 %
Övriga, 69 %

ANDEL AV BiLLERUDKORSNäS 
NETTOOMSäTTNiNg 2)

1)  Baserat på statistik från Pöyry Management Consulting, 2012.

2)  Baserad på kombinerad nettoomsättning för 2011 som ej har reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

3)   Informationen om BillerudKorsnäs kombinerade nettoomsättning 2011 per marknadssegment har uppskattats av Bolaget och 

 exkluderar skogsverksamheten, Latgran samt den förpackningspappersverksamhet som förvärvades från UPM i juni 2012. Informationen 

om nettoomsättning per marknadssegment har inte granskats av Bolagets revisor.

CONSUMER BOARD

Affärsområde consumer Board utvecklar och säljer högkvalitativ kartong av nyfiber till flera 

 segment, bland annat drycker och konsumentvaror, som efterfrågar förpackningar som är 

effektiva, attraktiva samt funktionella. dessutom erbjuder affärsområdet  lösningar för 

 leveransservice samt applikationskunskap till kunderna. 

Mat & Dryck, 90 %
Industri, 1 %
Konsument- & Lyxvaror, 8 %
Läkemedel & Hygien, 1 %

NETTOOMSäTTNiNg pER 
MARKNADSSEgMENT 3)

   genom nära samarbete med kunder fångas förändrade behov upp och lösningar tas fram som både ger 
kvalitets- och miljömässiga fördelar. 
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1)  Baserat på statistik från Pöyry Management Consulting, 2012.

   BillerudKorsnäs är en av de ledande vätske-
kartongleverantörerna i världen 1). Teknisk utveckling 
och ett nära samarbete med kunderna ligger bakom 
framgångarna. Efterfrågan på vätskekartong drivs 
av ökad levnadsstandard och en växande medelklass 
i främst Asien och Sydamerika.

   En förpacknings förmåga att hantera grafisk design är väsentligt för att stärka varumärken, särskilt inom 
konsumentnära branscher. Billerud Korsnäs förpackningskartong ger god bildåtergivning och tryckresultat och 
används därför med fördel för att förpacka skönhets- och hälsovårds produkter, exklusiva drycker, konfektyr samt 
kyld och fryst mat. 

TRENDER OCh DRIVKRAFTER
ökad konsumtion
En av de främsta drivkrafterna för efterfrå
gan av vätskekartong är den ökade levnads
standarden och en växande medelklass i till
växtländer, främst i Asien och Sydamerika. 

Förändrade konsumtionsmönster
Förändrad livsstil, till exempel ökad 
 konsumtion av hämtmat och dryck, driver 
efterfrågan på affärsområdets produkter.

ytan allt viktigare
Förpackningens förmåga att hantera grafisk 
design är central för att stärka ett varumärke. 
Fler kunder och konsumenter efterfrågar 
 attraktiva och sam tidigt funktionella för
packningar. 

Miljömedvetande i fokus
Miljömedvetandet inom konsumentnära 
branscher är fortsatt starkt och alltjämt 
 ökande vilket öppnar för förnybara 
 förpackningsmaterial. 

STRATEGI
BillerudKorsnäs har ett nära samarbete med 
de största kunderna, med inriktning att växa 
tillsammans med dem. I flera fall sker detta i 
direkta samarbetsprojekt med hela värde
kedjan som utgångspunkt. Utvecklings
insatserna tar därmed sikte på de produkt
egenskaper som konverterare, tryckare, 
 varumärkesägare, detaljister och slutkunder 
efterfrågar. Affärsområdet satsar på att 
skapa mervärde för kunder och intensifiera 
lanseringar av nya smarta  lösningar. 

Affärsområdets långsiktiga strategi är att 
bibehålla sin starka position i Europa samt 
fokusera på utvalda tillväxtmarknader utan
för Europa. Dessutom ska Consumer Board 
erbjuda differentierade och nischade produk
ter som motsvarar mycket högt ställda krav 
på styrka, renhet, tryckresultat, formbarhet 
samt körbarhet i konvertering. Detta förut
sätter kontinuerlig produkt och tjänste
utveckling vilket är ett prioriterat område för 
Bolaget. 

 

Bild från Tetra Pak
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ERBJUDANDE
Affärsområdet säljer wellråvara, i form av 
fluting och liner, som båda används i till
verkningen av wellpapp.

Dessutom erbjuds tjänster och lösningar 
inom bland annat materialval och strukturell 
design. Kunder och varumärkesägare får 
hjälp med att utvärdera materialets och för
packningars funktion och prestanda, samt 
med att optimera råmaterialvalet till förpack
ningen utifrån specifika krav, vare sig det 
handlar om att ersätta en förpackning som 
idag är av ett annat material än papper 
eller att justera en konstruktion som inte är 
 tillräckligt hållbar. 

Fluting
Fluting används som mellanskikt hos well
papp. BillerudKorsnäs är en ledande aktör 
inom nyfiberbaserad fluting i Europa 1) och 
erbjuder en av världens starkaste fluting med 
hög långtidsprestanda. 2) Dessa egenskaper 
gör att  förpackningarna klarar extrem 
påfrestning som hög fuktighet, långa trans
porter och höga lådstaplar. Materialet är 
 särskilt lämpligt vid transport av ömtåligt 
gods som frukt,  grönsaker och kapitalvaror, 
samt för tunga varor som till exempel kom
ponenter till  bil industrin. 

   SoliQ-märkta förpackningar har utvecklats särskilt för att klara de krävande  transporterna av frukt och grönsaker. med BillerudKorsnäs fluting och rätt  konstruktion 
kan materialåtgången minskas med cirka 15 procent i tillverkningen av förpackningen samtidigt som svinnet under transporten reduceras och transport ekonomin förbättras. 

Containerboard, 16 %
Övriga, 84 %

ANDEL AV BiLLERUDKORSNäS 
NETTOOMSäTTNiNg 3)

CONTAiNERBOARD

Wellpapp är ett av världens mest använda förpackningsmaterial. de flesta konsumentvaror 

packas i wellådor under transporter. Affärsområde containerboard erbjuder wellråvaror av 

nyfiber anpassade för höga krav på styrka, hygien och tryck. rådgivning inom förpacknings-

optimering hjälper varumärkesägare till rätt förpackning för varor och logistikkedjor.

Mat & Dryck, 69 %
Industri, 9 %
Konsument- & Lyxvaror, 21 %
Läkemedel & Hygien, 1 %

NETTOOMSäTTNiNg pER 
MARKNADSSEgMENT 4)

1)  World Containerboard Organisation, www.wco-containerboard.org.

2)  Baserad på CEPI Containerboards kvalitetsindelning.

3)  Baserad på kombinerad nettoomsättning för 2011 som ej har reviderats eller granskats av Bolagets revisor.

4)   Informationen om BillerudKorsnäs kombinerade nettoomsättning 2011 per marknadssegment har uppskattats av Bolaget och exkluderar skogsverksamheten, Latgran samt den förpackningspappersverksamhet 

som förvärvades från UPM i juni 2012. Informationen om nettoomsättning per marknadssegment har inte granskats av Bolagets revisor.



i N B J U d A N  T i L L  T E c K N i N g  A v  A K T i E r  i  B i L L E r U d K o r S N ä S  A B V E R K S A M h E T S B E S K R I V N I N G  –  B I L L E R U D K O R S N Ä S    3 5

Liner
Liner används som ytskikt hos wellpapp. 
BillerudKorsnäs erbjuder ett brett sortiment 
av liner: helvit kraftliner samt bestruken och 
obestruken WTL (White Top Liner). Materi
alen främjar förpackningens attraktionskraft 
och hjälper således till att särskilja och 
marknadsföra den vara som packats, något 
som gör papperet efterfrågat för exempelvis 
lyx och konsumentartiklar.

SoliQ
Servicekonceptet SoliQ står för ändamåls
enliga förpackningar för frukt och grönsaks
transporter. SoliQ reducerar svinnet genom 
optimerade förpackningslösningar för 
hela leveranskedjan från odlare till 
 dagligvaruhandeln. 

Utgångspunkten är vad som ska trans
porteras och hur. Ju längre transport desto 
högre krav på förpackningslösningen. 
Genom att välja nyfiberbaserad fluting och 
korrekt konstruktion kan materialåtgången 
minskas och ändå ge bättre prestanda. 
 Sensorer används till att övervaka förhållan
dena under transporten. 

KUNDER
Europa är affärsområdets viktigaste geo
grafiska marknad. Här finns väl upparbetade 
kundrelationer och geografisk närhet. 
 Ungefär två tredjedelar av BillerudKorsnäs 
fluting används till förpackningar för frukt 
och grönsaker där kunder i medelhavs
regionen dominerar.

Kunderna är till största delen tillverkare 
av wellpapp för särskilt krävande  
användningsområden.

För mer information om Billerud
Korsnäs kunder, se avsnittet ”Riskfaktorer” 
under rubriken ”Exponering mot större 
 kunder” samt avsnittet ”Legala  frågor och 
komplet terande information” under rubriken 
 ”Leverantörs och kundavtal”. 

TRENDER OCh DRIVKRAFTER
Fler och effektivare transporter 
Globaliseringen medför fler och längre 
transporter, vilket ökar efterfrågan på för
packningar av wellpapp. Marknadens 
 ständiga behov av effektivare hantering och 
 minskat svinn gynnar nyfiberbaserad well
råvara som möjliggör kostnadsbesparingar 

tack vare materialreduktion samtidigt som 
förpackningens prestanda ökar. För livs
medelsindustrin blir effektiva transporter 
och hållbara förpackningar som skyddar 
varorna allt viktigare.

Krav på renhet och hygien
Även kraven på produktsäkerhet och rena, 
hygieniska förpackningar gynnar nyfiber i 
takt med att kunskapen om hur förpackning
ar påverkar innehållet ökar. 

Förpackningar marknadsför
Kunder och varumärkesägare blir allt mer 
medvetna om att förpackningens utseende är 
avgörande för försäljningen av varan. Detta 
ökar efterfrågan på bland annat liner med en 
förstklassig tryckbarhet som framhäver varu
märken. 

STRATEGI
Containerboard ska utveckla material och 
tjänster som efterfrågas av kunderna. Affärs
området närmar sig allt oftare varumärkes
ägare direkt eller tillsammans med en för
packningstillverkare, för att tillsammans 
hitta lösningar som är optimala för en 
 specifik logistikkedja. Containerboard 
 arbetar med produktoptimering, det vill säga 
rätt förpackning för rätt vara till olika 
 transportsätt.

Affärsområdet arbetar aktivt för att öka 
marknadens kunskap om att nyfiber erbjuder 
ett bättre alternativ, det vill säga ett starkare, 
renare och oftast materialbesparande alterna
tiv med lägre totalkostnad sett till hela 
värde kedjan. 

Affärsområdet satsar även på att öka för
säljningen utanför Europa. Nya marknader 
bidrar med möjligheten att välja nischer och 
differentieringsstrategier som innebär mest 
nytta för kunderna och Bolaget.

   BillerudKorsnäs rena och säkra liner används med fördel i livsmedelsförpackningar. med sin goda 
 tryckbarhet är den även efterfrågad till lyx- och  konsumentartiklar.
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 PACKAGING PAPER 1)  CONSUMER BOARD  CONTAINERBOARD

produkter Kraftpapper
(18 % av försäljningsvolymen)

Säckpapper
(14 % av försäljningsvolymen)

Vätskekartong
(29 % av försäljningsvolymen)

Förpackningskartong
(4 % av försäljningsvolymen)

Fluting
(13 % av försäljningsvolymen)

Liner
(9 % av försäljningsvolymen)

Kunder Konverterare och tillverkare av 
 förpackningar till livsmedels-
industrin – cirka 3/5 av volymen
•  Förpackningar för mjöl, socker, gryn  

med mera
• Öppna påsar (bröd med mera)
• Bärkassar
• Flexibla förpackningar
• Formbara förpackningar

Konverterare och tillverkare av 
industriella applikationer
– cirka 2/5 av volymen
• Medicinska förpackningar
•  Bärande papper för dekaler,  

frimärken eller hygienprodukter
• Skyddspapper för stål

Konverterare och säcktillverkare som 
levererar till producenter av pulver-
formade material som
• Byggmaterial
• Mineraler och kemikalier
• Livsmedel

Cementindustrin med egen 
 säck produktion och integrerade 
 fyllnings processer

Cirka 2/3 av säckpappersförsäljningen går
till byggmaterial, industrimineraler och 
 kemikalier 

Huvuddelen av BillerudKorsnäs vita säck-
papper säljs i Europa medan cirka 3/4 av 
brunt säck papper säljs till tillväxtregioner 
utanför Europa, främst Nordafrika och 
 Sydostasien

Konverterare av förpackningar för
• Mjölk
• Juice
• Andra drycker och flytande livsmedel
• Konserverad mat

Konverterare av förpackningar för
• Exklusiva drycker
• Skönhets- och hälsovårdsprodukter
• Konfektyr
• Hemelektronik och industriella varor
• Kyld och fryst mat

Tillverkare av
•   Wellådor för frukt och grönsaker, cirka  

2/3 av flutingvolymen
•  Förpackningar till komponenter till 

 bilindustrin, vitvaror samt elektronik
•  Förpackningar för direktförpackad  

snabbmat
• Transportförpackningar av wellpapp

Tillverkare av
•  Primärförpackningar till exempelvis 

 konsumentvaror såsom parfymer,   
exklusiva drycker, konfektyr men även  
till hemelektronik

• Sekundärförpackningar av wellpapp
• Hyllfärdiga förpackningar

Marknads- 
segment

Drivkrafter  
och marknads-
utsikter 2)

Ökat hållbarhetsfokus positivt 
•  Miljömedvetenhet och politiska beslut 

mot fossil plast stärker positionen för 
 pappersförpackningar

• Ökade krav på produktoptimering
•  Välfärden ökar och med den även efter-

frågan av hygienprodukter, medicinska 
artiklar och engångsförpackningar

•  Den ekonomiska tillväxten i Asien styrs 
av industrin, där Kina nu är världens 
största stålproducent

• Ökade krav på tilltalande förpackningar
•  Papper har unika miljöegenskaper och 

är  för nybart, komposterbart och 
 biologiskt  nedbrytbart

god säckkvalitet skapar mervärde
•  Ökat byggande i tillväxtregionerna ökar 

efterfrågan
•  Krav på kostnadsreducering, förbättrad 

 funktionalitet med snabbare avluftning 
ökar efterfrågan på högporöst säckpapper

•  Butiksförsäljning ställer högre krav på 
 säckens utseende och tryckbarhet

•  Fortsatt utbyggnad av byggindustrin med 
ökad konsumtion av bland annat cement, 
framför allt i Asien och andra tillväxt-
marknader

Ökad levnadsstandard driver 
 efterfrågan
•  Ökad levnadsstandard och växande 

 medelklass i främst Asien och 
 Sydamerika

•  Kunders ökade krav på tryckkvaliteten 
på  färdiga förpackningar

•  Krav på en ren, hög och jämn produkt-
kvalitet

•  Det starka och alltjämt ökande 
 miljö medvetandet inom konsument-
nära  branscher

•  Konkurrensfördel med ett miljö-
vänligare  alternativ relativt fossil plast 
inom  konsumentnära branscher

Ökad konsumtion positivt för 
 förpackningskartong
•  Ökat fokus på förpackningars utseende 

och design som stärker produkters 
 varumärken

•  Ökad levnadsstandard och växande 
 medelklass i tillväxtregioner

•  Ökad privatkonsumtion i premium-
segmentet där livsstilskonsumtionen 
 driver på tillväxten

•  Det starka och alltjämt ökande miljö-
medvetandet inom konsumentnära 
 branscher

Optimerade konstruktioner minskar 
svinnet
•  Ökade krav på optimerade  förpackningar 

som skyddar godset
•  Ökad medvetenhet om förpackningens 

betydelse för miljön
•  Globalisering har medfört fler  transporter 

av varor
•  Ökande befolkning, striktare miljökrav och 

högre fokus på lönsamhet samt att 
minska resursslöseri ökar efterfrågan på 
optimerade förpackningar

Ökat fokus på förpackningens
försäljningsvärde
•  Konsumentens växlande inköpsval kräver 

förpackningar med utmärkt tryckbarhet 
som särskiljer sig på butikshyllan

•  Ökad efterfrågan på hållbara förpacknings-
lösningar

•  Ökat fokus på produktsäkerhet och renhet
•  Ökat fokus på materialbesparingar, 

 förpackningsutseende och god kvalitet ger 
en fortsatt stabil utveckling

•  Produktsäkerhet väntas bli en framtids-
fråga, vilket gynnar efterfrågan på nyfiber-
baserad liner

Billerud-
Korsnäs  
position

Ledande tillverkare av starka och  
hög kvalitativa kraftpapper av nyfiber i 
Europa 3)

Globalt ledande inom högporöst 
 säckpapper av nyfiber 2)

En av de ledande vätskekartong-
leverantörerna i världen 4)

En av de större producenterna av 
 nyfiberbaserad förpackningskartong i 
Europa 4)

Kvalitets- 2) och marknadsledande 5) 
 tillverkare i Europa inom toppsegmentet med 
en stark  position inom frukt och grönsaker

Marknadsledare i Europa på helvit kraftliner 
(låg ytvikt) 2) och en av de ledande leveran-
törerna av bestruken White Top Liner globalt 2)

Största  
konkurrenter

Främsta konkurrensen kommer från 
 förpackningslösningar av plast

Andra stora kraftpapperstillverkare 
 inkluderar Ahlstrom, Arjowiggins, Mondi, 
Nordic Paper och Papel Aralar

Främsta konkurrensen kommer från 
 säck lösningar av plast och bulk  
(dvs direkt  fyllning från lastbil)

Andra stora säckpapperstillverkare är 
Mondi, Canfor, Segezha Packaging och 
Smurfit Kappa

Andra stora leverantörer av vätske-
kartong är Klabin, Rank Group,  
Stora Enso,  MeadWestvaco och 
 International Paper

Konkurrens finns även från andra 
 förpackningsmaterial, främst plast

Andra leverantörer av förpackningskartong i 
premiumsegmentet är Iggesund,  Metsä 
Board, Stora Enso, MeadWestvaco och 
 International Paper

Främsta konkurrensen kommer från 
 returfiberbaserad fluting

Andra stora tillverkare av nyfiberbaserad 
 fluting är Stora Enso, Mondi och  Powerflute

Konkurrens från specialiserade  aktörer på 
marknaden för lågytviktig liner, bland andra 
Metsä Board och Mondi

Inom bestruken WTL är Metsä Board en av de 
större tillverkarna. Konkurrens finns även från 
bestruken och obestruken White Top Testliner 
(baserad på returfiber) 
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1)  Packaging Paper inkluderar avsalumassa som svarar för cirka 13 procent i försäljningsvolym.

2)  BillerudKorsnäs bedömning.

3)  Baserat på statistik från Pöyry Management Consulting och Eurostat.

4)  Baserat på statistik från Pöyry Management Consulting.

5)  World Containerboard Organisation, www.wco-containerboard.org.
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 PACKAGING PAPER 1)  CONSUMER BOARD  CONTAINERBOARD

produkter Kraftpapper
(18 % av försäljningsvolymen)

Säckpapper
(14 % av försäljningsvolymen)

Vätskekartong
(29 % av försäljningsvolymen)

Förpackningskartong
(4 % av försäljningsvolymen)

Fluting
(13 % av försäljningsvolymen)

Liner
(9 % av försäljningsvolymen)

Kunder Konverterare och tillverkare av 
 förpackningar till livsmedels-
industrin – cirka 3/5 av volymen
•  Förpackningar för mjöl, socker, gryn  

med mera
• Öppna påsar (bröd med mera)
• Bärkassar
• Flexibla förpackningar
• Formbara förpackningar

Konverterare och tillverkare av 
industriella applikationer
– cirka 2/5 av volymen
• Medicinska förpackningar
•  Bärande papper för dekaler,  

frimärken eller hygienprodukter
• Skyddspapper för stål

Konverterare och säcktillverkare som 
levererar till producenter av pulver-
formade material som
• Byggmaterial
• Mineraler och kemikalier
• Livsmedel

Cementindustrin med egen 
 säck produktion och integrerade 
 fyllnings processer

Cirka 2/3 av säckpappersförsäljningen går
till byggmaterial, industrimineraler och 
 kemikalier 

Huvuddelen av BillerudKorsnäs vita säck-
papper säljs i Europa medan cirka 3/4 av 
brunt säck papper säljs till tillväxtregioner 
utanför Europa, främst Nordafrika och 
 Sydostasien

Konverterare av förpackningar för
• Mjölk
• Juice
• Andra drycker och flytande livsmedel
• Konserverad mat

Konverterare av förpackningar för
• Exklusiva drycker
• Skönhets- och hälsovårdsprodukter
• Konfektyr
• Hemelektronik och industriella varor
• Kyld och fryst mat

Tillverkare av
•   Wellådor för frukt och grönsaker, cirka  

2/3 av flutingvolymen
•  Förpackningar till komponenter till 

 bilindustrin, vitvaror samt elektronik
•  Förpackningar för direktförpackad  

snabbmat
• Transportförpackningar av wellpapp

Tillverkare av
•  Primärförpackningar till exempelvis 

 konsumentvaror såsom parfymer,   
exklusiva drycker, konfektyr men även  
till hemelektronik

• Sekundärförpackningar av wellpapp
• Hyllfärdiga förpackningar

Marknads- 
segment

Drivkrafter  
och marknads-
utsikter 2)

Ökat hållbarhetsfokus positivt 
•  Miljömedvetenhet och politiska beslut 

mot fossil plast stärker positionen för 
 pappersförpackningar

• Ökade krav på produktoptimering
•  Välfärden ökar och med den även efter-

frågan av hygienprodukter, medicinska 
artiklar och engångsförpackningar

•  Den ekonomiska tillväxten i Asien styrs 
av industrin, där Kina nu är världens 
största stålproducent

• Ökade krav på tilltalande förpackningar
•  Papper har unika miljöegenskaper och 

är  för nybart, komposterbart och 
 biologiskt  nedbrytbart

god säckkvalitet skapar mervärde
•  Ökat byggande i tillväxtregionerna ökar 

efterfrågan
•  Krav på kostnadsreducering, förbättrad 

 funktionalitet med snabbare avluftning 
ökar efterfrågan på högporöst säckpapper

•  Butiksförsäljning ställer högre krav på 
 säckens utseende och tryckbarhet

•  Fortsatt utbyggnad av byggindustrin med 
ökad konsumtion av bland annat cement, 
framför allt i Asien och andra tillväxt-
marknader

Ökad levnadsstandard driver 
 efterfrågan
•  Ökad levnadsstandard och växande 

 medelklass i främst Asien och 
 Sydamerika

•  Kunders ökade krav på tryckkvaliteten 
på  färdiga förpackningar

•  Krav på en ren, hög och jämn produkt-
kvalitet

•  Det starka och alltjämt ökande 
 miljö medvetandet inom konsument-
nära  branscher

•  Konkurrensfördel med ett miljö-
vänligare  alternativ relativt fossil plast 
inom  konsumentnära branscher

Ökad konsumtion positivt för 
 förpackningskartong
•  Ökat fokus på förpackningars utseende 

och design som stärker produkters 
 varumärken

•  Ökad levnadsstandard och växande 
 medelklass i tillväxtregioner

•  Ökad privatkonsumtion i premium-
segmentet där livsstilskonsumtionen 
 driver på tillväxten

•  Det starka och alltjämt ökande miljö-
medvetandet inom konsumentnära 
 branscher

Optimerade konstruktioner minskar 
svinnet
•  Ökade krav på optimerade  förpackningar 

som skyddar godset
•  Ökad medvetenhet om förpackningens 

betydelse för miljön
•  Globalisering har medfört fler  transporter 

av varor
•  Ökande befolkning, striktare miljökrav och 

högre fokus på lönsamhet samt att 
minska resursslöseri ökar efterfrågan på 
optimerade förpackningar

Ökat fokus på förpackningens
försäljningsvärde
•  Konsumentens växlande inköpsval kräver 

förpackningar med utmärkt tryckbarhet 
som särskiljer sig på butikshyllan

•  Ökad efterfrågan på hållbara förpacknings-
lösningar

•  Ökat fokus på produktsäkerhet och renhet
•  Ökat fokus på materialbesparingar, 

 förpackningsutseende och god kvalitet ger 
en fortsatt stabil utveckling

•  Produktsäkerhet väntas bli en framtids-
fråga, vilket gynnar efterfrågan på nyfiber-
baserad liner

Billerud-
Korsnäs  
position

Ledande tillverkare av starka och  
hög kvalitativa kraftpapper av nyfiber i 
Europa 3)

Globalt ledande inom högporöst 
 säckpapper av nyfiber 2)

En av de ledande vätskekartong-
leverantörerna i världen 4)

En av de större producenterna av 
 nyfiberbaserad förpackningskartong i 
Europa 4)

Kvalitets- 2) och marknadsledande 5) 
 tillverkare i Europa inom toppsegmentet med 
en stark  position inom frukt och grönsaker

Marknadsledare i Europa på helvit kraftliner 
(låg ytvikt) 2) och en av de ledande leveran-
törerna av bestruken White Top Liner globalt 2)

Största  
konkurrenter

Främsta konkurrensen kommer från 
 förpackningslösningar av plast

Andra stora kraftpapperstillverkare 
 inkluderar Ahlstrom, Arjowiggins, Mondi, 
Nordic Paper och Papel Aralar

Främsta konkurrensen kommer från 
 säck lösningar av plast och bulk  
(dvs direkt  fyllning från lastbil)

Andra stora säckpapperstillverkare är 
Mondi, Canfor, Segezha Packaging och 
Smurfit Kappa

Andra stora leverantörer av vätske-
kartong är Klabin, Rank Group,  
Stora Enso,  MeadWestvaco och 
 International Paper

Konkurrens finns även från andra 
 förpackningsmaterial, främst plast

Andra leverantörer av förpackningskartong i 
premiumsegmentet är Iggesund,  Metsä 
Board, Stora Enso, MeadWestvaco och 
 International Paper

Främsta konkurrensen kommer från 
 returfiberbaserad fluting

Andra stora tillverkare av nyfiberbaserad 
 fluting är Stora Enso, Mondi och  Powerflute

Konkurrens från specialiserade  aktörer på 
marknaden för lågytviktig liner, bland andra 
Metsä Board och Mondi

Inom bestruken WTL är Metsä Board en av de 
större tillverkarna. Konkurrens finns även från 
bestruken och obestruken White Top Testliner 
(baserad på returfiber) 
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ÖVRig VERKSAMHET
I övrig verksamhet ingår affärsutvecklande 
verksamheter, Koncernens råvaruförsörjning 
samt viss extern försäljning.

I samband med skapandet av Billerud
Korsnäs förvärvades även den delägda verk
samheten Latgran som bedriver produktion 
av pellets från skogsråvara vid tre produk
tionsanläggningar i Lettland. 

Pellets används till att generera el i 
kraftverk och värme och el i kraftvärmeverk. 
Kunderna är nordeuropeiska energibolag. 
Pelletsproduktionen ger BillerudKorsnäs 
möjlighet att vidareförädla de delar av trädet 
som inte nyttjas till sågtimmer eller massa
ved. Att minska mängden spill i produktio
nen samt att bidra till en alternativ energi
källa är i linje med BillerudKorsnäs 
övergripande miljöinitiativ (för mer 
 information, se rubriken ”Hållbarhet”). 

UTVECKLiNg OCH iNNOVATiON
Innovation och nytänkande präglar Billerud
Korsnäs utveckling av produkter och 
 tjänster. Det främsta målet är att identifiera 
kundernas behov gällande materialets egen
skaper, funktion, hållbarhet och kostnads
effektivitet. Förmågan att omsätta denna 
kunskap till produkter och tjänster som är 
effektiva såväl ur ett kostnadsperspektiv som 
i produktionen är centralt för att Billerud
Korsnäs i framtiden ska kunna ta ett 
branschledarskap och differentiera sig 
i förhållande till sina konkurrenter.

UTVECKLING NÄRA KUNDEN
BillerudKorsnäs utveckling involverar kun
der och samarbetspartner såsom design
byråer, varumärkesägare, universitet, 
 tekniska högskolor och forskningsinstitut. 
I ökad utsträckning medverkar Bolagets 
 specialister i kundernas egna utvecklings 
och innovationsprocesser på flera områden. 
Det kan vara inom produktion, teknisk 
 kundservice, marknad med mera. 

KUNSKAP OM hELA VÄRDEKEDJAN
Djup kunskap om hela förädlingskedjan från 
råvara till färdiga produkter gör att Billerud
Korsnäs kan erbjuda förpackningslösningar 
med nya egenskaper samt nya affärsmodel
ler. Målet är att ge kunderna ett mervärde i 
form av ökad lönsamhet och användarvänlig
het,  bättre produktkvalitet och stärkta varu
märken. Många av fördelarna kommer även 
 konsumenterna tillgodo och ger dem dess
utom ett miljövänligt alternativ. 

BillerudKorsnäs utvecklingsarbete är 
inriktat på såväl processer, som material och 
förpackningslösningar. Materialutvecklingen 
utgår från de fördelar – såsom renhet och 
styrka – som karakteriserar nyfiber från 
nordiska skogar. Fokus ligger på en lång
siktigt hållbar användning av denna råvara 
för utveckling av nya förpackningsmaterial. 
På BillerudKorsnäs produktionsanläggningar 
finns utvecklingscentra med bred kompe
tens. Resultaten ligger sedan till grund för de 
förslag till lösningar på kundernas behov 
som Billerud Korsnäs erbjuder.

 

   genom tester och analyser utvecklas morgondagens förpackningsmaterial, lösningar och processer i Bolagets utvecklingscentra. Arbetet involverar även kunder och 
samarbetspartner.
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Karlsborg

Gävle

Huvudkontor
FINLAND

SVERIGE

Frövi/Rockhammar
Gruvön

Skärblacka

Jakobstad

Tervasaari

STORBRITANNIEN

BeethamBeethamBeethamBeetham

Produktion
Produktion av papper och kartong sker vid 
åtta produktionsenheter; Gävle, Gruvön, 
Frövi/Rockhammar, Skärblacka och 
 Karlsborg i Sverige, Jakobstad och 
 Tervasaari i Finland samt Beetham i 
 Storbritannien. Alla produktionsenheter 
 håller mycket hög teknisk standard, 
 produktivitet och miljövänlighet och är 
kvalitets certifierade enligt ISO 9001 
samt miljö certifierade enligt ISO 14001.

integrerad produktion
Produktionen vid de svenska enheterna är 
integrerad, vilket betyder att de har såväl 
massa- som pappers- och kartongproduktion. 
Det finns flera viktiga fördelar med 
 integrerad produktion:

  Hög produktkvalitet: Full kontroll över 
produktionsprocessen säkerställer hög 
produktkvalitet

  Hög självförsörjningsgrad av el: Massa-
tillverkning ger ett energiöverskott som 
används vid pappers- och kartong-
tillverkningen

  Minskad energiförbrukning: Massan kan 
användas direkt i pappers- och kartong-
tillverkningen och behöver varken torkas 
eller blötas upp vilket sparar energi

 
ProduktionskaPacitet, kton

Produktionsenhet

Gävle 700 1)

Gruvön 685

Frövi/Rockhammar 430

Skärblacka 400

Karlsborg 300

Jakobstad 200

Tervasaari 100

Beetham 45

totalt 2 860

åtta Produktionsenheter

1)   Beslutet att lämna tillstånd till samgåendet från en av konkurrensmyndigheterna, Europeiska kommissionen, förutsätter försäljning av en pappersmaskin vid produktionsenheten i Gävle 

(PM 2), där Koncernen bland annat tillverkar vitt kraft- och säckpapper. Se vidare avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” under rubriken ”Villkor för Europeiska 

 Kommissionens godkännande av Transaktionen”.
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 gävle, sverige
i gävle tillverkas vätskekartong, WTL samt 
kraft- och säckpapper. Produkterna möter 
högt ställda krav på körbarhet och tryck-
barhet i kundernas konverteringsprocesser.

Produktionskapacitet:
700 kton/år

Antal anställda:
990 1)

Produkter: 
vätskekartong, WTL, kraft- och säckpapper

 gruvön, sverige
Enheten i gruvön tillverkar framförallt fluting 
och liner till wellpapp samt kraft- och säck-
papper. På gruvön finns två utvecklings-
centra, ett för färskvaruförpackningar där 
prestanda hos wellådor testas under olika 
förhållanden samt ett för konsument-
förpackningar.

Produktionskapacitet:
685 kton/år 

Antal anställda:
879 1)

Produkter:
Kraft- och säckpapper, wellråvara (fluting, 
liner), vätskekartong, cup Stock, 
 avsalumassa 

 Frövi/rockhammar, sverige
i Frövi/rockhammar produceras 
förpacknings kartong och vätske kartong. 
dessutom finns ett centra med expertishjälp 
inom  områdena förpackningsoptimering, 
 tryck support och konverteringssupport.

Produktionskapacitet:
430 kton/år

Antal anställda:
631 1)

Produkter: 
Vätskekartong, förpackningskartong

 skärblacka, sverige
Enheten i Skärblacka utvecklar och tillverkar 
framförallt starkt, poröst säckpapper medan 
kraftpapperet erbjuder kunderna utmärkta 
tryckegenskaper.

Produktionskapacitet:
400 kton/år  

Antal anställda:
655 1) 

Produkter:
Kraft- och säckpapper, wellråvara (fluting), 
avsalumassa 

 Karlsborg, sverige
i Karlsborg utvecklas och tillverkas kraft- och 
säckpapper. dessutom finns ett utvecklings-
centra för säcklösningar som testar, 
 analyserar och utvecklar säckkonstruktioner. 

Produktionskapacitet: 
300 kton/år

Antal anställda: 
431 1)

Produkter: 
Kraft- och säckpapper, avsalumassa  

 Jakobstad, Finland 
i Jakobstad tillverkas kraft- och säckpapper 
för cementsäckar, mjöl- och sockerförpack-
ningar, bärkassar och tekniska applikationer 
som sandpapper, rull- och risomslag.

Produktionskapacitet: 
200 kton/år 

Antal anställda: 
102 1) 

Produkter: 
Kraft- och säckpapper
  

 tervasaari, Finland
Kraftpapper produceras vid enheten i 
 Tervasaari. Papperet är utvecklat för att klara 
kraven inom många olika användnings-
områden som livsmedelsförpackningar, 
kuvert och tekniska applikationer.

Produktionskapacitet: 
100 kton/år

Antal anställda: 
57 1)

Produkter: 
Kraftpapper

 Beetham, storbritannien
Vid enheten i Beetham tillverkas kraftpapper 
för medicinska förpackningar, livsmedels-
förpackningar och olika typer av industriella 
applikationer. Ett intensivt utvecklingsarbete 
inom det medicinska området bedrivs i nära 
samarbete med kunder.

Produktionskapacitet: 
45 kton/år

Antal anställda: 
143 1)

Produkter: 
Kraftpapper

1)  30 september 2012.

   Produktionen vid de svenska enheterna är integrerad, det vill säga att de har såväl massa- som pappers- 
och kartongproduktion. Effekten blir ökad kvalitet och väsentligt minskad resursförbrukning på energiområdet.
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VEDFÖRSÖRJNiNg
BillerudKorsnäs totala årliga inköp av virke 
uppgår till knappt 12 miljoner m3 fub (fast 
under bark), varav knappt 10 miljoner 
m3 fub används i den egna tillverkningen. 
Den del av den inköpta skogsråvaran som 
inte används i egen produktion säljs vidare 
till främst sågverk och granfiberförbrukare i 
Sverige och Lettland. 

BillerudKorsnäs har inga betydande 
skogstillgångar men har en egen organisa
tion för inköp av virke och fiber till produk
tionen samt för utförandet av skogsbruks
tjänster enligt avtal med Bergvik Skog. De 
största leverantörerna av vedråvara till 
Billerud Korsnäs är Bergvik Skog, Holmen, 
Mellanskog, Stora Enso och Sveaskog med 
vilka Bolaget har haft långa och stabila 
affärsrelationer.

Av de totala inköpen kommer cirka 
80 procent från Sverige, cirka 19 procent 
köps in i euro (främst från Finland och 
 Baltikum) och övriga inköp kommer från 
Norge och Storbritannien. Vedråvaran 

 kommer ute slutande från skogar som brukas 
ansvarsfullt och långsiktigt. En betydande 
andel av vedinköpen är Chain of Custody 
certifierade enligt FSC® 1) och/eller  
PEFC™ 2). Den del som inte är certifierad 
kontrolleras enligt FSC® Controlled Wood 
och PEFC™ Due Diligence.

Bolaget äger 5 procent av aktierna i 
Bergvik Skog som är ett av  Sveriges största 
skogsägande företag med en årlig avverk
ningsvolym på 6,8 miljoner m3 fub. Den 
 produktiva skogsmarksarealen uppgår till 
1,9 miljoner hektar i Sverige och cirka 
60 000 hektar i Lettland. Bergvik Skog äger 
tre skogsplantskolor med en årlig produktion 
om cirka 55–60 miljoner plantor. 

För vidare information om Billerud
Korsnäs vedförsörjning, se rubriken ”Håll
barhet” samt avsnittet ”Legala frågor och 
 kompletterande information”.

OPERATIV STRUKTUR
BillerudKorsnäs verksamhet är organiserad i 
tre affärsområden med produktion av papper 
och kartong vid åtta enheter. Vart och ett av 
affärsområdena har ansvar för försäljning, 
marknadsföring och utveckling av respektive 
produkt och tjänsteområde. 

ANSTÄLLDA
Den 30 september 2012 hade Billerud 2 490 
anställda och Korsnäs 1 883 anställda. 
Billerud Korsnäs har därmed totalt cirka 
4 400 anställda. 

ANTALET ANSTäLLDA, 30 SEpTEMBER 2012

Land Billerud Korsnäs

Sverige 2 068 1 621

Lettland *) 3 245

Finland 176 –

Storbritannien 153 5

Övriga 90 12

Totalt 2 490 1 883

*)   Främst anställda inom vedförsörjningsverksamheten och 
pelletsproduktionen.

ORgANiSATiONSSCHEMA

Kunder

Packaging Paper

Kunder

Consumer Board Containerboard

Produktion:
Beetham, Frövi/Rockhammar, Gruvön, Gävle, 

Jakobstad, Karlsborg, Skärblacka & Tervasaari   
Skog

Business
Support 

Kommuni-
kation

VD

Personal
Ekonomi/
Finans 

Strategisk
utveckling

ORgANiSATiON OCH ANSTäLLDA

1)   FSC® – Forest Stewardship Council är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat,    

socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

2)   PEFC™ – Programme for the Endorsement of Forest Certification, är ett internationellt system för uthålligt skogsbruk. Den omfattar 

skogsbruksstandard, miljöstandard och social standard. PEFC™ har främst använts av mindre skogsägare men har efter  

hand också anammats av flera av de stora skogsbolagen.

   BillerudKorsnäs är Sveriges största inköpare 
av massaved. All ved kommer från ansvarsfullt och 
långsiktigt brukade skogar och sker i enlighet med 
kriterierna för FSc® controlled Wood och PEFc™ 
due diligence.
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HåLLBARHET
BillerudKorsnäs samlade värderingar och 
förhållningssätt innebär ett långsiktigt och 
hållbart samarbete med kunder, medarbetare 
och miljön. I nära dialog med kunder 
utvecklar BillerudKorsnäs förnybara 
 material och förpackningslösningar som 
bidrar till hållbar utveckling. Bolaget styrs 
utifrån kvantifierade hållbarhetsmål. 

MILJö 
BillerudKorsnäs bedriver produktion från 
träd till färdigt förpackningsmaterial. En 
sund hushållning med resurser är en viktig 
faktor för såväl BillerudKorsnäs lönsamhet 
som den globala klimatutvecklingen. 

För mer information om miljö och till
ståndsfrågor, se avsnittet ”Riskfaktorer” 
under rubriken ”Miljö ansvar” samt avsnittet 
”Legala frågor och kompletterande informa
tion” under rubriken ”Miljöfrågor”.

Certifierat skogsbruk
Alla vedinköp görs från skogar som brukas 
ansvarsfullt och långsiktigt. En betydande 
andel av vedinköpen är Chain of Custody 
 certifierade enligt FSC® och/eller PEFC™. 
Resterande del, som inte är certifierad, kon
trolleras enligt FSC® Controlled Wood och 
PEFC™ Due Diligence. Spårbarhetskedjan 
(Chain of Custody) gör att virkets ursprung 
kan fastställas.

BillerudKorsnäs har inga betydande skogs
tillgångar och skogsinnehavet avsätts till stor 
del för naturvårdsändamål. Bolaget sköter 
emellertid skog som ägs av Bergvik Skog 
och har alltså en omfattande skogsbruks
verksamhet i främst Mellansverige. I hela 
detta område köps också råvara från många 
små privata skogsägare, hos vilka Billerud
Korsnäs avverkar, utför skogsvård och ger 
rådgivning och service. I denna verksamhet 
ställer BillerudKorsnäs utöver lagstiftning
ens och skogsbrukscertifieringens krav även 
upp egna mål med stöd av ISO 14001 och 
BillerudKorsnäs miljöpolicy. Strävan är 
 fortsatt miljöanpassning där Billerud Korsnäs 
genom åren bland annat arbetat med att 
minska markskador, kvalitetssäkra gallringar 
och analysera bränsle förbrukning. På mot
svarande sätt köper Billerud Korsnäs från 
lokala markägare i Norrbotten. 

Efterfrågan på certifierade produkter 
växer. Därför har BillerudKorsnäs som 
ambition att öka andelen certifierat virke i 
företagets totala virkesförbrukning. Före
tagets mål att öka arealen certifierad mark 
hos privata skogsägare är ett sätt att 
 koncentrera arbetet på att kunna erbjuda 
allt mer  certifierade produkter.

Energi
BillerudKorsnäs strävar efter hög energi
effektivitet och mot en optimal grad av själv
försörjning vad gäller elenergi. Billerud
Korsnäs självförsörjningsgrad vid full 
produktion efter investeringen i Bomhus 
Energi uppskattas uppgå till cirka 50 procent.

Miljöarbete
Miljöstandarden i BillerudKorsnäs produk
tionsenheter är hög till följd av ett kontinu
erligt arbete sedan många år. Samtliga 
 produktionsenheter har certifierade lednings
system för miljö, kvalitet och energi. På 
enheterna finns en miljöchef med ansvar för 
det operativa arbetet och kontakterna med 
tillsynsmyndigheterna. Platschefen är 
huvud ansvarig för att produktionsenheterna 
lever upp till sina tillstånd och övriga chefer 
i linjeorganisationen är ansvariga för miljö
arbetet inom sina respektive områden. De 
olika produktionsenheterna samverkar i ett 
miljönätverk.

De anställda inom BillerudKorsnäs har 
utbildats i grundläggande miljökunskap 
 vilket också utgör en del av utbildningen för 
nyanställda. Nyckelpersoner får en djupare 
miljöutbildning för att kunna hantera miljö
frågorna löpande. 

Investeringar för framtiden
BillerudKorsnäs har genom åren investerat i 
åtgärder som framför allt effektiviserar 
resurs och energianvändningen. 

Under de senaste fem åren har den 
 fossila koldioxidbelastningen per ton 
 produkt minskat med drygt 40 procent, och 
bedöms reduceras ytterligare tack vare 
 energi och miljörelaterade investeringar. 

Under 2012 och 2013 görs investeringar 
i Skärblacka på cirka MSEK 900 i upp
gradering av sodapannan och dess rökgas
rening samt i en ny indunstnings anläggning 
för att öka energieffektiviteten vid 
produktions enheten. Detta medför att 

   i dagsläget är en betydande andel av vedinköpen chain of custody certifierade enligt FSc® och/eller PEFc™. BillerudKorsnäs ambition är att öka andelen ytterligare 
för att möta efterfrågan på certifierade produkter.
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 förbrukningen av fossil olja och externa 
 biobränslen, och därmed energikostnaderna, 
kommer att  reduceras.

Bioenergianläggningen på Billerud
Korsnäs industriområde i Gävle är ett 
 projekt som drivs tillsammans med Gävle 
 Energi AB i ett samägt bolag, Bomhus 
 Energi AB. Bioanläggningen kommer från 
2013 att leverera miljövänlig el och ånga till 
BillerudKorsnäs produktionsenhet i Gävle 
samt fjärrvärme till Gävle Energis kunder. 
Totalt kommer investeringen i 50 procent av 
aktier och förlagslån i Bomhus Energi uppgå 
till cirka MSEK 320, varav MSEK 274 hit
tills utbetalats.

Även en ny externrening för vatten 
 planeras i Gävle för drifttagande senast i juni 
2015. Investeringsbeloppet bedöms uppgå 
till cirka MSEK 200–300.

Tillstånd
BillerudKorsnäs har tillstånd för samtliga 
enheters produktion som omfattar maximala 
produktionsvolymer, utsläpp till luft och 
 vatten samt även buller, kemikalie och 
avfallshantering. Tillstånden avser tillverk
ning av massa, papper och kartong. Miljö
påverkan från verksamheterna sker huvud
sakligen genom utsläpp till luft och vatten 
samt genom uppkomst av avfall och buller. 

TyDLIGT PRODUKTANSVAR
BillerudKorsnäs tillhandahåller stora mäng
der förpackningsmaterial för livsmedel och 
medicinskt bruk, vilka ställer stora krav på 
produktsäkerhet. Det innebär att Bolaget har 
höga krav på kontroll av insatsvaror som 
exempelvis kemikalier. På färdiga produkter 
görs tester av kemisk och mikrobiologisk 
renhet, lukt och smak. Billerud Korsnäs 
 arbetar systematiskt för att höja medarbetar
nas medvetenhet om produktsäkerhet och 
har bland annat inrättat en koncernöver
gripande produktsäkerhetsgrupp.

BillerudKorsnäs följer relevanta lagar 
och regelverk inom produktsäkerhet. De 
integrerade ledningssystemen medger en 
god kontroll över produktionsstyrning, 
kvalitets kontroll, spårbarhet och dokumen
tation som verifierar att produkterna är säkra 
för konsument och miljö. 

EN AKTIV ROLL LOKALT
BillerudKorsnäs ambition är att såväl lokalt 
som globalt agera som en god samhällsmed
borgare genom att värdesätta och arbeta för 
att utveckla Bolagets betydelse för såväl 
lokalt som regionalt näringsliv, sysselsätt
ning och infrastruktur. Därför har Billerud
Korsnäs ett starkt engagemang i idrotts och 
utbildningsfrågor, speciellt i aktiviteter som 
stimulerar ungdomars teknikintresse. 

Billerud Korsnäs är exempelvis en huvud
partner till Reach for Change, ett lokalt för
ankrat program med globala perspektiv som 
stödjer sociala entreprenörer med hållbara 
idéer för hur man kan göra livet bättre för 
barn och unga.

KOMPETENS OCh LEDARSKAP I FOKUS
Kompetensutveckling bland medarbetarna 
syftar till att säkerställa rätt kompetens vilket 
ses som grunden till Bolagets nuvarande och 
framtida framgång. Målet är att Billerud
Korsnäs medarbetare ska få löpande kompe
tensutveckling och personlig återkoppling på 
utveckling och prestation.

En omvärld i konstant förändring kräver 
ett modernt och situationsanpassat ledar
skap. Därför är ledarutveckling en priorite
rad och strategisk fråga som ska bidra till 
Bolagets framgångar och lönsamhet.

BillerudKorsnäs arbetar även aktivt med 
skolkontakter, mässor och riktade utskick för 
att attrahera nästa generations medarbetare 
och öka andelen kvinnor.

EN SÄKER ARBETSPLATS CENTRALT
En säker och välfungerande arbetsmiljö är 
alltid högsta prioritet. BillerudKorsnäs 
 arbetar kontinuerligt med att utveckla arbets
sätt och uppföljningssystem för att på sikt 
undvika alla arbetsrelaterade olyckor. 

   BillerudKorsnäs tar ansvar för sina produkter. Kontroller, tester och analyser görs på färdiga  produkter 
vad gäller kemisk och mikrobiologisk renhet, lukt och smak.

   Fokuserat säkerhetsarbete och  löpande 
incidentrapportering bidrar till att förebygga skador 
och öka säkerheten för de anställda.
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syftet med Proformaredovisningen
Syftet med nedanstående konsoliderade 
proforma redovisning är att redovisa den 
hypotetiska påverkan som Transaktionen och 
de därmed sammanhängande förändringarna 
av låne finansieringen, Apportemissionen och 
Företrädesemissionen hade haft på Billerud
Korsnäs konsoliderade resultat och finan
siella ställning. Den finansiella pro forma
informationen nedan har upprättats som en 
illustration av:

  periodens resultat under 2011 respektive 
första nio månaderna 2012 under anta
gandet att förvärvet av Korsnäs genom
förts och den nya finansieringen utnytt
jats 1 januari 2011 respektive 1 januari 
2012, samt att Företrädes emissionen 
genomförts en och en halv månad efter 
dessa tidpunkter och

  den finansiella ställningen under 
 antagandet att förvärvet av Korsnäs och 
Företrädesemissionen genomförts samt 
den nya finansieringen utnyttjats per 
30 september 2012.

Proformainformationen beskriver en 
 hypotetisk situation och har tagits fram 
endast i illustrativt syfte. Informationen 
avses inte presentera det resultat och den 
finansiella ställning som verksamheten 
 verkligen hade presterat och ska heller inte 
anses indikera vilka framtida resultat 
 BillerudKorsnäs  kommer att generera eller 
Bolagets finansiella ställning i framtiden. 
Inga synergi effekter eller integrations
kostnader har  beaktats.

grunder för  
Proformaredovisningen
De balansräkningar som ligger till grund för 
proformainformationen är Billeruds respek
tive Korsnäs översiktligt granskade balans
räkningar per 30 september 2012. Billeruds 
balansräkning inkluderar vid den tidpunkten 
förvärvet av UPMs förpackningspappers
verksamhet och Korsnäs balansräkning 
inkluderar Latgran.

Proformaresultaträkningarna baseras på 
Billeruds och Korsnäs reviderade resultat
räkningar för 2011 respektive översiktligt 
granskade resultaträkningar för de första nio 
månaderna 2012. I Billeruds resultat ingår 
UPMs förpackningspappersverksamhet från 
och med 1 juni 2012, varför resultatet i 
nämnda verksamhet under januari – maj 
2012 lagts till i proformaredovisningen. 
Resultatet under juni–september 2012 från 
UPMs förpackningspappersverksamhet har 

ingått i den översiktliga granskningen av 
Billeruds finansiella rapporter för tredje 
kvartalet 2012. Uppgifter som ligger till 
grund för nämnda granskning med avseende 
på resultatet i UPMs förpackningspappers
verksamhet har möjliggjort en översiktlig 
granskning även av resultatet under januari – 
maj 2012. Den interna finansiella informa
tionen avseende UPMs förpacknings
pappers verksamhet under 2011 kan i 
efterhand inte verifieras i en utsträckning 
som tillåter inkluderande i proforma
resultaträkningen .

Latgran ingår i Korsnäs resultat från och 
med 1 juli 2012, varför Latgrans resultat 
lagts till i proformaresultaträkningarna för 
helåret 2011 respektive första halvåret 2012. 
Till grund för den tillagda resultatinforma
tionen för Latgran ligger den rapportering 
som gjorts inom Kinnevikkoncernen. 
 Informationen är inte reviderad.

All underliggande finansiell information 
är baserad på IFRS, såsom antagits av EU. 
Proformaredovisningen är upprättad i enlig
het med Billeruds redovisningsprinciper som 
de beskrivs i årsredovisningen för 2011.

Proformajusteringar
Proformajusteringarna beskrivs mer i detalj 
nedan i noter till resultat och balansräkning
arna. Följande textbeskrivning är av mer 
övergripande natur.

förvärv av Korsnäs och andra  
verksamheter
Förvärv under första halvåret 2012 –  
UPMs förpackningspappersverksamhet  
och Latgran
Eftersom UPMs förpackningspappers
verksamhet och Latgran ingår i Billeruds 
 respektive Korsnäs balansräkning per 30 sep
tember 2012, görs justeringar endast i 
resultat räkningarna. Som beskrivits närmare 
ovan under grunderna för proformaredovis
ningen, görs i båda resultaträkningarna till
lägg för de perioder som Latgran inte ingick i 
Korsnäs och i resultaträkningen för första nio 
månaderna 2012 för den period som UPMs 
förpackningspappersverksamhet inte ingick i 
Billeruds  resultaträkning.

Förvärvet av Korsnäs och effekter  
av förändrad finansiering
De räntebärande skulderna i BillerudKorsnäs 
påverkas i samband med Transaktionen av 
att ny lånefinansiering tas upp och att delar 
av existerande lån regleras. Nettoeffekten av 
kontantbetalningar i samband med Trans
aktionen och denna omstrukturering av låne

finansieringen är en ökning av de ränte
bärande skulderna om MSEK 3 557, relativt 
existerande lån i Billerud och Korsnäs. Detta 
belopp används i huvudsak som betalning av 
kontantdelarna i köpe skillingen för Korsnäs 
aktier.

Det belopp om MSEK 1 985 efter 
 transaktionskostnader (justerat för skatte
effekt på transaktionskostnaderna om cirka 
MSEK 4) som Företrädes emissionen 
inbringar nyttjas till att reglera Kinneviks 
säljarrevers om MSEK 500 och att återbetala 
lån med MSEK 1 485. Det gör att Billerud
Korsnäs belåning efter Företrädes emissionen 
netto ökat med MSEK 1 572, till 
MSEK 7 663, jämfört med de räntebärande 
skulder som fanns i Billerud och Korsnäs 
före  Transaktionen.

Före Transaktionen uppgick Billeruds 
respektive Korsnäs räntebärande skulder till 
MSEK 1 289 respektive MSEK 4 802 det 
vill säga totalt MSEK 6 091. Jämfört med 
Billeruds skuldfinansiering före samgåendet 
ökar således belåningen med MSEK 6 374, 
vilket är hänförligt till Korsnäs belåning och 
med MSEK 1 572 till netto nyupp låning. Vid 
sidan av de ränte bärande  skulderna påverkas 
koncernbalansräkningens finansiella poster 
främst av att  Korsnäs interna fordran på 
Kinnevik  om MSEK 2 173 regleras i sam
band med Transaktionen. Simultant med 
regleringen erlägger Billerud motsvarande 
belopp till Kinnevik, varför Koncernens 
skuldsättning inte påverkas.

Av den totala belåningen om 
MSEK 7 663 efter återbetalning av säljar
reversen och låneåterbetalning med likviden 
från Företrädesemissionen, utgörs 
MSEK 1 500 av bryggfinansiering som inom 
kort avses ersättas med ett nytt obligations
lån. Eget kapital i Koncernen ökas i 
 samband Trans aktionen och Företrädes
emissionen med MSEK 4 048, efter transak
tionskostnader. Apportemissionen vid 
 Transaktionen bidrar med MSEK 2 063 och 
Företrädesemissionen med resterande 
MSEK 1 985.

I resultaträkningarna minskar ränte
kostnaderna med ränta på lån som återbeta
las och ränteintäkterna med ränta på Korsnäs 
räntebärande fordringar på Kinnevik, medan 
ränte och andra lånekostnader tillkommer 
för den nya lånefinansieringen. Dessa juste
ringar beskrivs närmare nedan i noter vid 
resultaträkningarna. Ränte och andra låne
kostnader kan i framtiden komma att föränd
ras, bland annat med anledning av att ett 
brygglån om MSEK 1 500 avses ersättas 
med ett obligationslån under 2013.

finansiell Proformainformation
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justeringar
Justeringar för verkligt värde på 
förvärvade tillgångar
Enligt IFRS ska verkligt värde fastställas på 
förvärvade identifierbara tillgångar och 
 skulder per förvärvstidpunkten (vanligtvis 
kallat förvärvsanalys). Förvärvade värden 
som inte kan hänföras till identifierbara till
gångar och skulder redovisas som goodwill. 
Skillnaden mellan köpeskillingen för aktierna 
(det vill säga eget kapital) i Korsnäs om 
MSEK 8 023, vars komponenter anges i 
not 1 under proformabalansräkningen, och 
redovisat värde på Korsnäs eget kapital 
 hänförligt till moderbolagets aktieägare om 
MSEK 5 306 uppgår till MSEK 2 717. 
 Fördelningen av detta skillnadsbelopp på 
identifierbara tillgångar och skulder, samt 
goodwill specificeras i not 2 till proforma
balansräkningen.

Tillkommande värden på materiella 
anläggningstillgångar och kundkontrakt 
skrivs av över dessa tillgångars nyttjande
perioder,  vilket medför att avskrivningar 
 tillkommer i resultaträkningarna. Dessa 
 justeringar beskrivs närmare i not 4 till 
proforma resultaträkningarna. Därtill till
kommer en ökad kostnad med anledning av 
det högre värdet på varulager, vilket kost
nadsförs när varulagret realiseras genom 
 försäljning.

Skillnader i IFRS-tillämpning och 
eliminering av internförsäljning
Justeringar görs också för att anpassa 
 Korsnäs tillämpade redovisningsprinciper 
till Billeruds. Detta har lett till mindre juste
ringar som inneburit att omsättningen och 
rörelsens kostnader ökats med identiska 
belopp, som beror på att Korsnäs redovisat 
omsättningen netto efter kostnader såsom 
frakt medan Billerud redovisar omsättningen 
brutto och frakten som en del av rörelsens 
kostnader. Eliminering av internförsäljning 
mellan Korsnäs och Latgran har också 
påverkat  justeringarna i resultaträkningen. 
Balans räkningen justeras endast med 
oväsent liga belopp. Se beskrivningar i noter 
vid de finansiella proformarapporterna.

företrädesemission
Med anledning av förvärvet, och i syfte att 
stärka BillerudKorsnäs kapitalstruktur, 
beslutade styrelsen den 29 november 2012 
att, med stöd av vid extra bolagsstämma den 
14 september 2012 lämnat bemyndigande, 
öka Bolagets eget kapital genom Företrädes
emissionen. I proformaredovisningen har 
det antagits att Företrädesemissionen, om 
MSEK 1 996, fulltecknas och likvid regleras 
en och en halv månad efter förvärvstidpunk
ten. I samband med att emissionen genom
förs regleras säljarreversen med  Kinnevik, 
om MSEK 500, och de ränte bä rande skul
derna reduceras med resterande belopp om 
MSEK 1 485 efter transaktions kostnader.
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ResultatRäkning pRofoRma – HelåR 2011

msek Billerud korsnäs förvärv 1) Justeringar 2) proforma

Nettoomsättning 9 343 8 254 319 550  3) 18 466

Övriga intäkter 18 138 3 –6  3) 153

Rörelsens intäkter 9 361 8 392 322 544 18 619

Förändringar av varulager 1 290 28 –65  4) 254

Råvaror och förnödenheter –4 480 –4 936 –238 105  3) –9 549

Övriga externa kostnader –1 863 –1 053 –52 –702  3) –3 670

Personalkostnader –1 427 –1 177 –13 – –2 617

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar –614 –609 –15 –150  4) –1 388

Rörelsens kostnader –8 383 –7 485 –290 –812 –16 970

Rörelseresultat 978 907 32 –268 1 649 

Finansiella poster –45 –53 –6 –154  5) –258

Resultat före skatt 933 854 26 –422 1 391 

Skatt –250 –191 –1 97  6) –345

periodens resultat 683 663 25 –325 1 046 

Resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 683 663 25 –325 1 046 

Innehav utan bestämmande inflytande – – – – – 

periodens resultat 683 663 25 –325 1 046 

eBitDa 7) 1 592 1 516 47 –118 3 037

EBITDA-marginal, % 17 18 15 16

Rörelsemarginal, % 10 11 10 9

1) Latgrans resultaträkning för helåret 2011 baserad på de SEK-belopp som använts inom Kinnevikkoncernen. Genomsnittlig LVL/SEK-kurs under 2011 uppgick till 12,79.
2)  Justeringarna är relaterade till förvärvsanalysens tillkommande värden på poster i balansräkningen, effekter på finansnettot från den förändrade finansieringen, effekter av 

anpassning av Korsnäs redovisningsprinciper till Billeruds, samt till eliminering av internförsäljning mellan Korsnäs och Latgran.
3)  Ökningen av omsättningen med MSEK 550 är hänförlig dels till återläggning av Korsnäs reduktion av omsättningen med kostnader för frakt m.m. om MSEK 661 (varav frakt 

MSEK 616), dels till eliminering av internförsäljning mellan Korsnäs och Latgran om MSEK 111. Eliminering av internförsäljning har även reducerat övriga intäkter med 
MSEK 6. 
 Justeringen av tidigare nettoredovisning av frakt m.m. om MSEK 661 har ökat övriga externa kostnader med MSEK 649 och råvaror och förnödenheter med MSEK 12. 
 Elimineringen av internförsäljning har reducerat kostnaderna för råvaror och förnödenheter med MSEK 117. Slutligen har övriga externa kostnader ökats med MSEK 53 för 
förvärvskostnader för  förvärvet av Korsnäs, vilket utgör en engångspost.

4)  Effekten på förändring av varulager är hänförlig till det högre värde lagret åsatts i en tänkt förvärvsanalys per 1 januari 2011. Det högre värdet leder till en högre kostnad 
(med MSEK 65) när lagret säljs under nästkommande period, vilket är en engångspost. 
 Justeringen av avskrivningarna är hänförlig till avskrivningar på de i förvärvsanalysen ökade tillgångsvärdena på anläggningstillgångarna (se not 2 vid balans räkningen). 
 Övervärdet på materiella anläggningstillgångar skrivs av över 20 år, vilket leder till en årlig avskrivning om MSEK 75. Identifierat värde på kundkontrakt skrivs av över 8 år, 
vilket leder till en årlig avskrivning om MSEK 75. Identifierat varumärke har obestämbar nyttjandeperiod, vilket innebär att årliga avskrivningar inte görs.

5) Justeringen av finansnettot består av följande komponenter (se not 1 vid proformabalansräkningen om förändringar i lånestrukturen):
a.  Räntekostnader hänförliga till existerande lån i Billerud och Korsnäs elimineras till den del lånen ersätts med den nya lånefinansieringen. Ränteintäkter avseende Korsnäs 

ränte bärande fordran på Kinnevik elimineras, då denna fordran regleras i samband med Transaktionen. Netto resulterar dessa elimineringar i en förbättring av finans-
nettot med MSEK 77.

b.  Beräknade ränte- och andra lånekostnader om MSEK 231 hänförliga främst till nyttjandet av den nya och gamla faciliteten och till det kortfristiga lånet som avses 
 ersättas med ett obligationslån ökar räntekostnaderna.

6)  Posterna i justeringskolumnen är hänförliga till svenska verksamheter, varför en skattesats om 26,3 % har använts. Bland justeringsposterna är förvärvskostnaden för 
 förvärvet av aktierna i Korsnäs om MSEK 53 en ej skattemässigt avdragsgill post, som följaktligen inte påverkat justeringen av skattekostnaden.

7) Rörelseresultat före avskrivningar (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortisation).
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ResultatRäkning pRofoRma – JanuaRi – septemBeR 2012

msek Billerud korsnäs förvärv     1) Justeringar  2) proforma

Nettoomsättning 7 359 6 526 1 216 425 3) 15 526 

Övriga intäkter 17 47 2 –3 3) 63 

Rörelsens intäkter 7 376 6 573 1 218 422 15 589 

Förändringar av varulager –73 –157 –134 –95 4) –459

Råvaror och förnödenheter –3 734 –3 481 –764 48 3) –7 931

Övriga externa kostnader –1 513 –753 –103 –523 3) –2 892

Personalkostnader –1 128 –951 –64 – –2 143

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar –465 –467 –36 –113 4) –1 081

Resultatandel i intressebolag 1 – – – 1 

Rörelsens kostnader –6 912 –5 809 –1 101 –683 –14 505

Rörelseresultat 464 764 117 –261 1 084 

Finansiella poster –31 –114 –3 –77 5) –225

Resultat före skatt 433 650 114 –338 859 

Skatt –117 –165 –21 75 6) –228

periodens resultat 316 485 93 –263 631 

Resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 316 484 93 –263 630 

Innehav utan bestämmande inflytande – – – – 1 

periodens resultat 316 485 93 –263 631

eBitDa 7) 929 1 231 153 –148 2 165 

EBITDA-marginal, % 13 19 13 14

Rörelsemarginal, % 6 12 10 7

1)  Resultaträkningsposter för UPMs förpackningspappersverksamhet för januari–maj 2012 (genomsnittlig EUR/SEK-kurs under perioden: 8,88) och Latgrans resultaträkning 
för första halvåret 2012 (genomsnittlig LVL/SEK-kurs under perioden: 12,72). Nettoomsättningens fördelning: UPMs förpackningspappersverksamhet MSEK 943, Latgran 
MSEK 273. EBITDA-fördelning: UPMs förpackningspappersverksamhet MSEK 112, Latgran MSEK 41. Rörelseresultatets fördelning: UPMs förpackningspappersverksamhet 
MSEK 87, Latgran MSEK 30.

2)  Justeringarna är relaterade till förvärvsanalysens tillkommande värden på poster i balansräkningen, effekter på finansnettot från den förändrade finansieringen, effekter av 
anpassning av Korsnäs redovisningsprinciper till Billeruds, samt till eliminering av internförsäljning mellan Korsnäs och Latgran.

3)  Ökningen av omsättningen med MSEK 425 är hänförlig dels till återläggning av Korsnäs reduktion av omsättningen med kostnader för frakt m.m. om MSEK 484 (varav frakt 
MSEK 454), dels till eliminering av internförsäljning mellan Korsnäs och Latgran om MSEK 59. Eliminering av internförsäljning har även reducerat övriga intäkter med 
MSEK 3. 
 Bruttoredovisningen av frakt m.m. om MSEK 484 har ökat övriga externa kostnader med MSEK 470 och råvaror och förnödenheter med MSEK 14. Elimineringen av 
 internförsäljning har reducerat kostnaderna för råvaror och förnödenheter med MSEK 62. Slutligen har övriga externa kostnader ökats med MSEK 53 för förvärvskostnader 
för förvärvet av Korsnäs,  vilket utgör en engångspost.

4)  Effekten på förändring av varulager är hänförlig till det högre värde lagret åsatts i en tänkt förvärvsanalys per 1 januari 2012. Det högre värdet leder till en högre kostnad 
(med MSEK 95) när lagret säljs under nästkommande period, vilket är en engångspost. 
 Justeringen av avskrivningarna är hänförlig till avskrivningar på de i förvärvsanalysen ökade tillgångsvärdena på anläggningstillgångarna (se not 2 vid balans räkningen). 
 Övervärdet på materiella anläggningstillgångar skrivs av över 20 år, vilket leder till avskrivningar om drygt MSEK 56 under niomånadersperioden. Identifierat värde på kund-
kontrakt skrivs av över 8 år, vilket leder till avskrivningar om drygt MSEK 56 under niomånadersperioden. Identifierat varumärke har obestämbar nyttjande period, vilket inne-
bär att systematiska avskrivningar inte görs.

5) Justeringen av finansnettot består av följande komponenter (se not 1 vid proformabalansräkningen om förändringar i lånestrukturen):
a.  Räntekostnader hänförliga till existerande lån i Billerud och Korsnäs elimineras till den del lånen ersätts med den nya lånefinansieringen. Ränteintäkter avseende Korsnäs 

ränte bärande fordran på Kinnevik elimineras, då denna fordran regleras i samband med Transaktionen. Netto resulterar dessa elimineringar i en förbättring av finans-
nettot med MSEK 85, inklusive eliminering av transaktionskostnader om MSEK 17 hänförligt till tillfällig facilitet som innehades under delar av 2012.

b.  Beräknade ränte- och andra lånekostnader om MSEK 163 hänförliga främst till nyttjandet av den nya och gamla faciliteten och till det kortfristiga lånet som avses 
 ersättas med ett obligationslån ökar räntekostnaderna. En mindre effekt om MSEK 1 är relaterad till omvärdering av Korsnäs pensioner.

6)  Posterna i justeringskolumnen är hänförliga till svenska verksamheter, varför en skattesats om 26,3 % har använts. Bland justeringsposterna är förvärvskostnaden för 
 förvärvet av aktierna i Korsnäs om MSEK 53 en ej skattemässigt avdragsgill post, som följaktligen inte påverkat justeringen av skattekostnaden.

7) Rörelseresultat före avskrivningar (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortisation).
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BalansRäkning pRofoRma – 30 septemBeR 2012

msek Billerud korsnäs
förvärv 
korsnäs 1) Justeringar 2)

företrädes-
emission 3) proforma

Immateriella anläggningstillgångar 39 879 – 1 816 – 2 734 

Materiella anläggningstillgångar 5 866 6 242 – 1 500 – 13 608 

Övriga anläggningstillgångar 72 945 8 023 –8 023 – 1 017 

Räntebärande fordran på Kinnevik – 2 173 –2 173 – – – 

Varulager 1 024 1 838 – 38 – 2 900 

Kundfordringar 2 289 705 – – – 2 994 

Övriga omsättningstillgångar 407 211 – – – 618 

Likvida medel 620 63 –230 – – 453 

summa tillgångar 10 317 13 056 5 620 –4 669 – 24 324 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 4 777 5 306 2 063 –5 306 1 985 8 825 

Innehav utan bestämmnade inflytande 1 40 – – – 41 

eget kapital 4 778 5 346 2 063 –5 306 1 985 8 866 

Räntebärande skulder 275 4 798 550 – – 5 623 

Avsättningar för pensioner 227 484 – 56 – 767 

Övriga avsättningar 38 43 – – – 81 

Uppskjutna skatteskulder 1 464 1 062 – 581 – 3 107 

summa långfristiga skulder 2 004 6 387 550 637 – 9 578 

Räntebärande skulder 1 014 4 2 507 – –1 485 2 040 

Räntebärande skuld till Kinnevik – – 500 – –500 – 

Leverantörsskulder 1 861 858 – – – 2 719 

Övriga skulder och avsättningar 660 461 – – – 1 121 

summa kortfristiga skulder 3 535 1 323 3 007 – –1 985 5 880 

summa eget kapital och skulder 10 317 13 056 5 620 –4 669 – 24 324

Räntebärande extern nettolåneskuld 896 5 223 3 287 56 –1 485 7 977 

Räntebärande nettoskuld / Eget kapital 19% – – – – 90%

1)  Förvärv Korsnäs består av effekter relaterade till köpeskillingen, om MSEK 8 023 baserat på förhållandena per 30 september, för aktierna i Korsnäs och finansieringen av 
denna. Köpeskillingen utgörs av Apportemission av Aktier till Kinnevik om MSEK 2 116 (baserat på Billeruds börskurs om SEK 61,25 per 30 september); kompensation till 
Kinnevik för reglering av Korsnäs fordran på Kinnevik om MSEK 2 173; betalning av avtalat kontantbelopp om MSEK 2 700; utfärdande av säljarrevers om MSEK 500; 
 betalning av kontantbelopp om MSEK 427 hänförligt till lägre extern nettolåneskuld i Korsnäs än tidigare uppskattat; samt betalning av kontantbelopp om MSEK 107 
 hänförligt till ett högre rörelsekapital. Nettoskulden för Korsnäs uppgår per 30 september till MSEK 3 050, motsvarande nettot av extern nettoskuld om MSEK 5 223 och 
finansiell fordran på Kinnevik om MSEK 2 173. Rörelsevärdet uppgår således till MSEK 11 073.

   Apportemissionen ökar eget kapital med MSEK 2 063 efter förvärvskostnader om MSEK 53, som dras från likvida medel. Ovan nämnda kontantbelopp om MSEK 2 700, 
MSEK 427, respektive MSEK 107 och förvärvskostnaderna om MSEK 53 – totalt MSEK 3 287 – antas finansieras med nyupplåning som beskrivs i nästa stycke och med 
 existerande likvida medel om MSEK 230. I samband med nyupplåningen återbetalas också delar av Billeruds och Korsnäs existerande lån.

   Den nya lånefinansiering som nyttjas uppgår i proformaberäkningarna till MSEK 7 773 (före Företrädesemissionen med tillhörande låneåterbetalning). Denna upplåning 
består av nyttjande av en nyligen avtalad långfristig facilitet om MSEK 3 473, nyttjande av en tidigare existerande långfristig facilitet om MSEK 800, ett kortfristigt lån om 
MSEK 1 500 som avses ersättas under 2013 med utgivande av ett obligationslån, samt ett kortfristigt lån om MSEK 1 500 och säljarreversen om MSEK 500 som återbetalas i 
samband med Företrädesemissionen. Existerande långfristiga lån om MSEK 3 723 och kortfristiga lån om MSEK 493 ersätts i samband med nyupplåningen. Nettoeffekten i 
samband med Transaktionen är att långfristiga räntebärande skulder ökar med MSEK 550 och att kortfristiga räntebärande skulder ökar med MSEK 3 007, vilket totalt ger en 
ökning av de räntebärande skulderna med MSEK 3 557.

2)  Justeringarna är främst hänförliga till förvärvsanalysen och eliminering av aktierna i Korsnäs och Korsnäs eget kapital vid förvärvstidpunkten. Värdet på de köpta aktierna i 
Korsnäs om MSEK 8 023 elimineras, liksom moderbolagsägarnas eget kapital i Korsnäs om MSEK 5 306. Mellanskillnaden om MSEK 2 717 har i den preliminära förvärvs-
analysen  fördelats enligt följande (MSEK):

  Skillnad mellan verkligt och redovisat värde på materiella anläggningstillgångar 1 500
  Verkligt värde på kundkontrakt 600
  Verkligt värde på varumärke 70
  Skillnad mellan verkligt och redovisat värde på varulager 94
  Skillnad mellan verkligt och redovisat värde på förmånsbestämd pensionsskuld –56
  Uppskjuten skatt på ovanstående (skattesats 26,3%) –581
  Goodwill 1 090
  Summa 2 717
   Utöver ovanstående justeringar görs en omföring om MSEK 56 från varulager till immateriella anläggningstillgångar med anledning av att Korsnäs redovisat elcertifikat 

som varu lager, medan Billerud redovisar dem som immateriell anläggningstillgång.
3)  Av Företrädesemissionen om MSEK 1 996 ökar eget kapital med MSEK 1 985 efter avdrag för transaktionskostnader om MSEK 11 efter skatt. Efter reglering av Kinneviks 

 säljarrevers om MSEK 500 används resterande MSEK 1 485 till återbetalning av ett tillfälligt lån som togs upp i samband med Transaktionen.
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Till styrelsen i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)
Org. nr. 556025-5001

Vi har granskat den proformaredovisning som framgår på sidorna 44–48 i BillerudKorsnäs prospekt daterat den 
29 november 2012. Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur förvärvet av  Korsnäs 
Aktie bolag skulle ha kunnat påverka BillerudKorsnäs koncernbalansräkning per 30 september 2012 samt koncern
resultaträkning för perioderna 1 januari – 31 december 2011 respektive 1 januari – 30 september 2012. 

styrelsens ansvar
Det är styrelsens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med kraven i prospektförordningen 
809/2004/EG.

revisorns ansvar
Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II p. 7 i prospektförordningen 809/2004/EG. Vi har ingen 
skyldighet att lämna något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av dess beståndsdelar. Vi tar inte 
något ansvar för sådan finansiell information som använts i sammanställningen av proformaredovisningen utöver 
det ansvar som vi har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell information som vi lämnat tidigare.

utfört arbete
Vi har utfört vårt arbete i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av prospekt. Vårt arbete, vilket 
inte innefattade en oberoende granskning av underliggande finansiell information, har huvudsakligen bestått i att 
jämföra den icke justerade finansiella informationen med källdokumentation, bedöma underlag till proforma
justeringarna och diskutera proformaredovisningen med företagsledningen. Vi har planerat och utfört vårt arbete 
för att få den information och de förklaringar vi bedömt nödvändiga för att med hög men inte absolut säkerhet 
 försäkra oss om att proformaredovisningen har sammanställts enligt de grunder som anges på sidorna 44–48 och 
att dessa  grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

uttalande
Vi anser att proformaredovisningen har sammanställts på ett korrekt sätt enligt de grunder som anges på sidorna 
44–48 och att dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Stockholm den 29 november 2012

Ernst & Young AB
Lars Träff

Auktoriserad revisor

revisors utlåtande om finansiell 
 Proformainformation
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finansiell öveRsikt
Helåren 2009–2011 samt Perioderna januari – sePtember 
2011 ocH 2012
Billeruds årsredovisningar för de tre senaste räkenskapsåren är införli
vade i prospektet via hänvisning och finns att tillgå på BillerudKorsnäs 
webbplats www.billerudkorsnas.se. Årsredovisningarna finns även att 
beställa från BillerudKorsnäs på epost: emission@billerudkorsnas.com 
eller via telefon 020530 540.

Billeruds årsredovisningar för 2009, 2010 och 2011 har reviderats 
av Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Lars Träff (medlem i 
FAR). Revisionsberättelserna för 2009, 2010 och 2011 finns intagna i 
årsredovisningen för respektive år. Revisionsberättelserna följer 
standard utformningen och innehåller inga anmärkningar. Billeruds 

delårsrapport för niomånadersperioden januari till och med september 
2012 har översiktligt granskats av Ernst & Young AB och gransknings
berättelsen följer standardutformningen och innehåller inga anmärk
ningar. 

Utöver revisionen av de årsredovisningar och granskningen av den 
delårsrapport som ingår i den historiska finansiella informationen har 
Billeruds revisorer inte reviderat eller granskat någon information i 
detta prospekt. Tabellerna i detta avsnitt bör läsas tillsammans med 
informationen under rubriken ”Kommentar till finansiell utveckling i 
Billerud”.

Informationen nedan är hämtad från reviderade årsredovisningar 
för respektive år samt granskade delårsrapporter för aktuella perioder. 

utvald finansiell information  billerud

ResultatRäkning föR konceRnen

   jan–sep    Helår

msek 2012 2011 2011 2010 2009

Nettoomsättning 7 359 7 257 9 343 8 828 7 760

Övriga intäkter 17  9  18  85  32

Rörelsens intäkter 7 376 7 266 9 361 8 913 7 792

Förändring av varulager –73 – 68  1  105  26

Råvaror och förnödenheter –3 734 –3 385 –4 480 –4 241 –3 870

Övriga externa kostnader –1 513 –1 383 –1 863 –1 753 –1 706

Personalkostnader –1 128 –1 064 –1 427 –1 377 –1 380

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar –465 – 464 – 614 – 610 – 561

Resultatandel i intressebolag 1  1  – – – 1

Rörelsens kostnader –6 912 –6 363 –8 383 –7 876 –7 492

Rörelseresultat 464  903  978 1 037  300

Finansiella poster –31 – 32 – 45 – 77 – 114

Resultat före skatt 433  871  933  960  186

Skatt –117 – 233 – 250 – 255 – 21

periodens resultat 316  638  683  705  165

Resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 316  638  683  705  165

Innehav utan bestämmande inflytande – – – – –

periodens resultat 316  638  683  705  165

Resultat per Aktie, SEK 3,07 6,19 6,63 6,84 2,04

Resultat per Aktie efter utspädning, SEK 3,06 6,17 6,61 6,83 2,03

Genomsnittligt antal Aktier, miljoner 103,1 103,1 103,1 103,1 81,0

Genomsnittligt antal Aktier efter utspädning, miljoner 103,4 103,4 103,4 103,3 81,2
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BalansRäkning föR konceRnen

    30 sep     31 dec

msek 2012 2011 2011 2010 2009

Anläggningstillgångar 5 977 5 480 5 508 5 531 5 555

Varulager 1 024 1 088 1 135 1 070 1 065

Kundfodringar 2 289 1 570 1 391 1 412 1 152

Övriga omsättningstillgångar 407  269  372  447  491

Likvida medel 620  829  929  740  818

summa tillgångar 10 317 9 236 9 335 9 200 9 081

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 4 777 4 798 4 871 4 637 3 995

Innehav utan bestämmande inflytande 1 –  1 – –

eget kapital 4 778 4 798 4 872 4 637 3 995

Räntebärande skulder 275  814  819  798 1 080

Avsättningar för pensioner 227  215  219  207  193

Övriga avsättningar 38  28  36  27  27

Uppskjutna skatteskulder 1 464 1 393 1 467 1 434 1 357

summa långfristiga skulder 2 004 2 450 2 541 2 466 2 657

Räntebärande skulder 1 014 – –  150  697

Leverantörsskulder 1 861 1 122 1 227 1 157 1 056

Övriga skulder och avsättningar 660  866  695  790  676

summa kortfristiga skulder 3 535 1 988 1 922 2 097 2 429

summa eget kapital och skulder 10 317 9 236 9 335 9 200 9 081

kassaflöDesanalYs föR konceRnen

   jan–sep    Helår

msek 2012 2011 2011 2010 2009

Rörelseöverskott med mera 1) 973 1 366 1 604 1 625  862

Rörelsekapitalförändring med mera 161 –161 –113 –147  116

Finansnetto, skatter med mera –314 –207 –219 –85 –124

kassaflöde från den löpande verksamheten 820  998 1 272 1 393  854

Investering i anläggningstillgångar –515 –333 –512 –334 –271

Förvärv av finansiella tillgångar – –81 –81 –261 –

Försäljning av finansiella tillgångar 340 – – – –

Företagsförvärv –1 073 – – – –35

Försäljning av anläggningstillgångar 11  1  2  3  14

kassaflöde från investeringsverksamheten –1 237 –413 –591 –592 –292

Förändring av räntebärande skulder 474 –138 –132 –820 –1 207

Nyemission – – – – 925

Utdelning –361 –361 –361 –52 –

Försäljning av egna Aktier, incitamentsprogram – – – 5 –

kassaflöde från finansieringsverksamheten 113 –499 –493 –867 –282

kassaflöde totalt (=förändring i likvida medel) –304  86  188 –66  280

1)   I beloppet ingår för perioden Januari – september 2012 rörelseresultat MSEK 464, återlagda avskrivningar MSEK 465, ökning av pensionsskulden MSEK 3 och andra avsättningar MSEK 1, kostnads-
förda indirekta förvärvskostnader MSEK 34, nettot av producerade och försålda elcertifikat samt försålda utsläppsrättter MSEK 6. 

   I beloppet ingår för perioden januari – september 2011 rörelseresultat MSEK 903, återlagda avskrivningar MSEK 464, ökning av pensionsskulden MSEK 2, nettot av producerade och försålda 
 elcertifikat samt försålda utsläppsrätter MSEK –7, förändring strukturavsättningar MSEK 1, incitamentsprogram MSEK 2 samt rearesultat MSEK 1. 
 I beloppet ingår för perioden januari – december 2011 rörelseresultat MSEK 978, återlagda avskrivningar MSEK 614, ökning av pensionsskulden MSEK 3, nettot av producerade och försålda 
 elcertifikat samt försålda utsläppsrätter MSEK –6, förändring strukturavsättningar MSEK 9, rearesultat MSEK 1 samt incitamentsprogram MSEK 5.  
 I beloppet ingår för perioden januari – december 2010 rörelseresultat MSEK 1 037, återlagda avskrivningar MSEK 610, ökning av pensionsskulder MSEK 7, nettot av producerade och försålda 
elcertifikat samt försålda utsläppsrätter MSEK –29. 
 I beloppet ingår för perioden januari – december 2009 rörelseresultat MSEK 300, återlagda avskrivningar MSEK 561, betalning av strukturkostnader MSEK –5, ökning av pensionsskulden  
MSEK 5, nettot av producerade och försålda elcertifikat samt försålda utsläppsrätter MSEK 1.
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nYckeltal

   jan–sep    Helår

2012 2011 2011 2010 2009

marginaler

Bruttomarginal, % 13 19 17 19 11

Rörelsemarginal, % 6  12 10 12 4

avkastning (rullande 12 månader)

Avkastning på sysselsatt kapital, % 11  25 20 21 6

Avkastning på eget kapital, % 7  19 14 17 5

Avkastning på eget kapital, efter utspädning, % 7  19 14 17 5

kapitalstruktur vid periodens utgång

Sysselsatt kapital, MSEK 5 674 4 657 4 639 4 792 5 148

Eget kapital, MSEK 4 778 4 798 4 872 4 637 3 995

Räntebärande nettoskuld, MSEK 896 –141 –233  155 1 152

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,19 –0,03 –0,05 0,03 0,29

Nettoskuldsättningsgrad efter utspädning, ggr 0,19 –0,03 –0,05 0,03 0,29

Soliditet % 46  52 52 50 44

Soliditet efter utspädning, % 46  52 52 50 44

per aktie

Resultat per Aktie, SEK 3,07 6,19 6,63 6,84 2,04

Resultat per Aktie efter utspädning, SEK 3,06 6,17 6,61 6,83 2,03

Utdelning per Aktie, SEK   3,50 3,50 0,50

per aktie vid periodens utgång

Eget kapital per Aktie, SEK 46,33 46,53 47,24 44,97 38,80

Eget kapital per Aktie efter utspädning, SEK 46,21 46,40 47,11 44,88 38,75

övriga nyckeltal

Bruttoinvesteringar, MSEK 515  333  512  334  271

Företagsförvärv, MSEK 1 073 – – – 35

Medelantal anställda 2 366 2 279 2 277 2 240 2 232

definitioner
Marginaler
Bruttomarginal
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes,  
Depreciation and Amortisation) i procent av nettoomsättning.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Avkastning
avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

avkastning på eget kapital
Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, i procent av genomsnittligt 
eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare.

avkastning på eget kapital efter utspädning
Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, i procent av genomsnittligt 
eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare, ökat med effekt av beräknat 
 utnyttjande av incitamentsprogram.

Kapitalstruktur
sysselsatt kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder, icke ränte bärande 
 avsättningar och räntebärande tillgångar.

eget kapital
Eget kapital vid periodens slut.

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande avsättningar och skulder minus räntebärande tillgångar.

nettoskuldsättningsgrad
Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital.

nettoskuldsättningsgrad efter utspädning
Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital ökat med effekt av beräknat 
 utnyttjande av incitamentsprogram.

soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

soliditet efter utspädning
Eget kapital ökat med effekt av beräknat utnyttjande av incitaments program, i procent av 
balansomslutningen ökat med effekt av beräknat utnyttjande av incitamentsprogram.

Data per Aktie
Resultat per aktie
Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med genomsnittligt 
antal Aktier på marknaden.

Resultat per aktie efter utspädning
Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med genomsnittligt 
antal Aktier på marknaden efter beräknat utnyttjande av  incitamentsprogram.

eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut, hänförligt till moderbolagets aktieägare,  dividerat med 
antalet Aktier på marknaden vid periodens slut.

eget kapital per aktie efter utspädning
Eget kapital vid periodens slut, hänförligt till moderbolagets aktieägare, ökat med effekt 
av beräknat utnyttjande av incitamentsprogram, dividerat med antal Aktier på marknaden 
vid periodens slut ökat med effekt av beräknat utnyttjande av incitamentsprogram.
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finansiell infoRmation peR affäRsomRåDe

   jan–sep    Helår

nettoomsättning, msek 2012 2011 2011 2010 2009

Packaging & Speciality Paper 4 293 3 352 4 293 4 166 3 934

Packaging Boards 1 971 2 128 2 772 2 428 2 362

Market Pulp 827 1 336 1 752 1 731 1 338

Valutasäkring med mera 58  214  230  153 –110

Övrigt och elimineringar 210  227  296  350  236

totalt 7 359 7 257 9 343 8 828 7 760

Packaging & Speciality Paper 1) 5 120 4 688

   jan–sep    Helår

Rörelseresultat, msek 2012 2011 2011 2010 2009

Packaging & Speciality Paper 319  385  450  417  386

Packaging Boards 196  310  370  271  230

Market Pulp –6  88  64  276 –148

Valutasäkring med mera 58  214  230  153 –110

Övrigt och elimineringar –103 –94 –136 –80 –58

totalt 464  903  978 1 037  300

Packaging & Speciality Paper 1) 313 473

   jan–sep    Helår

Rörelsemarginal, % 2012 2011 2011 2010 2009

Packaging & Speciality Paper 7  11  10  10  10

Packaging Boards 10  15  13  11  10

Market Pulp –1  7  4  16 –11

koncernen 6  12  10  12  4

Packaging & Speciality Paper 1) 6 10

   jan–sep    Helår

försäljningsvolymer, kton 2012 2011 2011 2010 2009

Packaging & Speciality Paper 579  395  507  524  508

Packaging Boards 390  389  504  482  488

Market Pulp 178  255  343  301  316

totalt 1 147 1 039 1 354 1 307 1 312

Packaging & Speciality Paper 1) 757 650

1)  Inklusive försäljning av avsalumassa. Från och med 1 juli 2012 redovisas försäljningen av avsalumassa (tidigare affärsområde Market Pulp) i affärsområde Packaging & Speciality Paper.
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kommentaR till finansiell utveckling 
i BilleRuD
januari – sePtember 2012 i jämförelse med  
januari – sePtember 2011
Siffror inom parentes avser samma period föregående år.

För ytterligare kommentarer avseende de första nio månaderna av 
räkenskapsåret 2012, se även avsnittet ”Delårsrapport januari – 
 september 2012”.

omsättning och resultat
Nettoomsättningen uppgick till MSEK 7 359, en ökning med  
1 procent till följd av högre volymer under perioden.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 464. Minskningen om 
MSEK 439 berodde huvudsakligen på lägre priser. De lägre priserna 
i lokal valuta påverkade rörelseresultatet negativt med MSEK 536. 
Högre försäljningsvolymer, främst hänförliga till det finska förvärvet, 
bidrog med MSEK 179. Rörliga kostnader minskade med MSEK 173, 
vilket bland annat var ett resultat av lägre vedpriser om MSEK 136. 
Fasta kostnader ökade med MSEK 121. Förvärvet av den finska verk
samheten resulterade i högre fasta kostnader då verksamheten inte 
ingick i Billerudkoncernen under motsvarande period under 2011. 
Dessutom förekom förvärvsrelaterade engångskostnader för råd
givning och separation/integration. Valutaeffekter vid omvärdering av 
kundfordringar och kundinbetalningar påverkade rörelseresultatet 
negativt med MSEK 133. Rörelsemarginalen uppgick till 6 procent (12).

RöRelseResultatföRänDRing mot motsvaRanDe peRioD  
föRegåenDe åR 

msek jan–sep 2012/jan–sep 2011

Försäljnings- och produktionsvolymer,  
inkl produktmix 179

Försäljningspriser (i respektive försäljningsvaluta) –536

Förändring rörliga kostnader 173

Förändring fasta kostnader –121

Förändring avskrivningar –1

Valutakursförändringseffekt inklusive hedging *) –133

total rörelseresultatförändring –439

*)  Valutakursförändringseffekten på totalt MSEK –133 består av följande komponenter: 
 förändring avistakurser MSEK 22, valutasäkring MSEK –22 och valutaeffekter vid 
 omvärdering av kundfordringar samt kundinbetalningar med mera MSEK –133.

Finansnettot uppgick till MSEK –31 (–32). Resultat före skatt uppgick 
till MSEK 433 och beräknad skatt till MSEK –117. Nettoresultatet 
uppgick således till MSEK 316.

resultat per affärsområde
Packaging & Speciality Paper
Rörelseresultatet minskade med MSEK 66 till MSEK 319 jämfört med 
motsvarande period föregående år. Minskningen berodde framförallt 
på lägre priser, vilket delvis kompenserades av lägre rörliga kostnader. 
Dessutom ökade volymerna och de fasta kostnaderna, främst till följd 
av den finska verksamheten och att avsalumassa från och med 1 juli 
tillhör Packaging & Speciality Paper.

Packaging Boards
Rörelseresultatet minskade med MSEK 114 till MSEK 196 jämfört 
med motsvarande period föregående år. Minskningen berodde huvud
sakligen på lägre priser. Lägre rörliga kostnader hade dock en positiv 
inverkan på rörelseresultatet.

investeringar och sysselsatt kapital
Bruttoinvesteringarna inklusive företagsförvärv uppgick under nio
månadersperioden 2012 till MSEK 1 588 (333). Miljö och energi
investeringen vid Skärblacka svarade under niomånadersperioden 
2012 för MSEK 267. Förvärvet av UPMs förpackningspappers
verksamhet skedde under niomånadersperioden 2012 och uppgick till 
MSEK 1 073. 

Billeruds sysselsatta kapital var per den 30 september 2012 
MSEK 5 674 (4 657). Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknat på 
den senaste 12månadersperioden, uppgick till 11 procent (25). Om 
effekten av valutasäkringen räknas bort uppgår avkastningen på 
syssel satt kapital till 7 procent (21). Avkastningen på eget kapital efter 
skatt var 7 procent (19).
 
Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under nio
månadersperioden 2012 till MSEK 820 (998) och det operativa kassa
flödet till MSEK –757 (666).

Räntebärande nettoskuld uppgick den 30 september 2012 till 
MSEK 896 (–141). Koncernens nettoskuldsättningsgrad var vid 
 periodens utgång 0,19 ggr (–0,03). Billeruds finansiella mål för netto
skuldsättningsgraden är att den över en konjunkturcykel ska vara 
 mellan 0,60 och 0,90 ggr.

Räntebärande lån uppgick till MSEK 1 289 den 30 september 
2012. Av detta belopp uppgick utnyttjandet av den syndikerade 
 kreditfaciliteten (på maximalt MSEK 801) till MSEK 111, obliga
tionslån till MSEK 675, utnyttjandet av Billeruds certifikatprogram 
(på maximalt MSEK 1 500) till MSEK 489 och övriga räntebärande 
skulder till MSEK 14. Billerud har även en outnyttjad kreditfacilitet 
på MSEK 800 samt en bryggfinansiering hänförlig till det planerade 
förvärvet av Korsnäs på MSEK 10 500.

2011 i jämförelse med 2010
Siffror inom parentes avser samma period föregående år. 

omsättning och resultat
Nettoomsättningen uppgick till MSEK 9 343 (8 828), en ökning med 
6 procent från helåret 2010. Trots marknadsrelaterade produktions
stopp uppgick försäljningsvolymerna för 2011 till 1 354 000 ton 
(1 307 000), vilket var 4 procent högre än 2010. 

Billeruds rörelseresultat försämrades under 2011 och minskade 
med MSEK 59 eller 6 procent jämfört med 2010 till MSEK 978 
(1 037). Ett väsentligt försämrat rörelseresultat för affärsområde 
 Market Pulp kompenserades delvis av ett förbättrat rörelseresultat  
för förpackningspapperssegmenten. Rörliga kostnader ökade med 
MSEK 243 varav effekten av högre vedpriser var MSEK 212.

Avvikelsen i rörelseresultatet uppdelades på följande komponenter:

RöRelseResultatföRänDRing mot motsvaRanDe peRioD  
föRegåenDe åR 

msek 2011–2010 2010–2009

Försäljnings- och produktionsvolymer,  
inkl produktmix 22 61

Försäljningspriser i resp försäljningsvaluta 943 1 387

Ersättning för strejk –77 77

Förändring rörliga kostnader –243 –228

Förändring fasta kostnader –92 –99

Förändring av- och nedskrivningar –4 –49

Valutakursförändringseffekt inklusive hedging *) –608 –412

total rörelseresultatförändring –59 737

*)  Valutakursförändringseffekten på totalt MSEK –608 består av följande komponenter: 
 förändring avistakurser MSEK –683, valutasäkring MSEK –154 och valutaeffekter vid 
 omvärdering av kundfordringar samt kundinbetalningar med mera MSEK 229.
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Året inleddes mycket positivt med en fortsatt god eller mycket god 
efterfrågan inom samtliga segment för förpackningspapper. Även 
under andra kvartalet var efterfrågan god inom merparten av Billeruds 
segment för förpackningspapper med fortsatt gott orderläge. Andra 
halvåret inleddes med en osäkerhet på marknaden, med försämrad 
efterfrågan och försämrat orderläge för kraft och säckpapper som 
följd, delvis säsongsmässigt betingad. Även orderläget för nyfiberbase
rad wellråvara försämrades något under tredje kvartalet. I slutet av året 
stabiliserades orderläget för kraft och säckpapper på en lägre nivå än 
normalt med en fortsatt försvagning av orderläget för nyfiberbaserad 
wellråvara.

Priserna i lokala valutor för förpackningssegmenten steg under 
första halvåret med cirka 5 procent, var stabila under tredje kvartalet 
och sjönk under sista kvartalet med cirka 4 procent jämfört med före
gående kvartal. På grund av det försämrade marknadsläget under andra 
halvåret genomförde Billerud flera marknadsrelaterade produktions
stopp, främst avseende kraft och säckpapper, för att återställa 
 marknadsbalansen.

På marknaden för nordisk långfibrig sulfatmassa var efterfrågan 
fortsatt god under första halvåret. Under tredje kvartalet ökade massa
lagren hos producenterna med påföljd att massamarknaden försvaga
des. Trots detta var efterfrågan förhållandevis god i början av andra 
halvåret. Under sista kvartalet försvagades marknaden ytterligare. 
 Priserna för NBSK massa i Europa ökade löpande under första halv
året från USD 950 per ton i början av året till USD 1 025 per ton i 
 slutet av andra kvartalet. Med det försämrade marknadsläget under 
andra halvåret sjönk priserna till USD 950 per ton i slutet av tredje 
kvartalet och fortsatte ned till USD 825 per ton i slutet av året. 

Finansnettot uppgick till MSEK –45 (–77), en förbättring med  
MSEK 32 som förklaras av en lägre skuldsättning. Resultat före  
skatt uppgick till MSEK 933 (960) och beräknad skatt uppgick  
till MSEK –250 (–255). Nettoresultatet uppgick således till  
MSEK 683 (705) motsvarande en minskning med 3 procent 
jämfört med föregående år.

resultat per affärsområde
Packaging & Speciality Paper
Rörelseresultatet ökade med MSEK 33 eller 8 procent jämfört med 
föregående år till MSEK 450 (417). Ökningen förklarades främst av 
förbättrade priser som kompenserade för ökade rörliga kostnader och 
lägre försäljningsvolymer. Rörelsemarginalen uppgick till 10 procent 
(10).

Orderläget för säckpapper var i början av året fortsatt mycket bra 
för säsongen och för kraftpapper något under nivån för motsvarande 
period föregående år. Generellt försvagades orderläget för kraft och 
säckpapper under andra kvartalet och återgick till en mer normaliserad 
nivå. Lagernivåer hos kunder som under första kvartalet successivt 
byggts upp reducerades under andra kvartalet. En fortsatt försvagning 
skedde i tredje kvartalet, delvis betingad av säsongsmässiga sväng
ningar. Kunderna fortsatte att minska sina lagernivåer, vilket främst 
påverkade säckpappersmarknaden och i viss utsträckning vissa kraft
papperskvaliteter. Under tredje kvartalet genomfördes marknadsrelate
rade produktionsstopp, främst avseende säckpapper, i syfte att åter
ställa marknadsbalansen. Under sista kvartalet var orderläget för både 
kraft och säckpapper lägre än normalt, men var dock stabilt i jäm
förelse med kvartalet innan. I slutet av året förbättrades orderläget 
något för säckpapper. I likhet med föregående kvartal fortsatte kunder 
att fokusera på att minska sin kapitalbindning i lager. Marknadsrelate
rade produktionsstopp genomfördes även under fjärde kvartalet i syfte 
att återställa marknadsbalansen.

Prisnivån i lokal valuta ökade för merparten av produkterna under 
första halvåret. Under tredje kvartalet inträffade en prispress som fort
satte året ut, vilket medförde att prisökningarna avstannade under 
 tredje kvartalet och i slutet av året sjönk priserna i lokal valuta för 
samt liga produkter.

Packaging Boards
Rörelseresultatet ökade med MSEK 99 jämfört med föregående år till 
MSEK 370 (271) eller 37 procent. Ökningen förklaras av förbättrade 
priser och högre försäljningsvolymer. Rörelsemarginalen uppgick till 
13 procent (11).

Orderläget var fortsatt gott under första halvåret, dock skedde viss 
säsongsmässig avmattning mot slutet av första halvåret. Under tredje 
kvartalet försvagades orderläget något jämfört med föregående period, 
med en ökad osäkerhet avseende efterfrågan. Mot slutet av året fort
satte orderläget att försvagas och var under fjärde kvartalet på lägre 
nivåer än normalt. Under fjärde kvartalet minskade kunderna i ökad 
utsträckning sina lager.

Prisnivån i lokal valuta ökade för merparten av produkterna under 
första halvåret. Under tredje kvartalet var priserna i lokal valuta för 
nyfiberbaserad wellråvara stabila. Mot slutet av kvartalet ökade dock 
prispressen för nyfiberbaserad wellråvara till följd av lägre priser för 
returfiberbaserade kvaliteter. Prispressen fortsatte i fjärde kvartalet 
med försämrad prisnivå i lokal valuta som följd för flertalet av produk
terna jämfört med föregående kvartal.

Market Pulp
Rörelseresultatet minskade med MSEK 212 jämfört med före gående 
år till MSEK 64 (276), en minskning med 77 procent, främst till följd 
av ett försämrat valutaläge. Rörelsemarginalen uppgick till 4 procent 
(16).

Efterfrågan på NBSK massa har varit fortsatt god under första 
halvåret. 

Massalagren hos producenterna ökade under andra halvåret med 
påföljd att massamarknaden försvagades, men var till en början förhål
landevis god. Försvagningen av marknaden för NBSKmassa fortsatte 
under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. Flera ej inte
grerade producenter av NBSK genomförde under kvartalet marknads
relaterade produktionsstopp i syfte att återställa marknadsbalansen.

Prisnivån i Europa ökade till USD 1 025 per ton vid slutet av 
andra kvartalet, jämfört med USD 950 per ton vid början av året. 
Under andra halvåret sjönk prisnivån i Europa till cirka USD 825 per 
ton vid slutet av året.

investeringar och sysselsatt kapital
Bruttoinvesteringarna i materiella och immateriella anläggnings
tillgångar inklusive bolagsförvärv uppgick till MSEK 512 (334). 

 Billeruds sysselsatta kapital uppgick per 31 december 2011 till 
MSEK 4 639 (4 792). Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknat på 
den senaste 12månadersperioden, uppgick till 20 procent (21). Om 
effekten av valutasäkringar räknas bort uppgår avkastningen på syssel
satt kapital till 16 procent (14). Avkastningen på eget kapital efter skatt 
var 14 procent (17).

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2011  
till MSEK 1 272 (1 393). Det operativa kassaflödet uppgick under 
2011 till MSEK 762 (1 062). 

Räntebärande nettokassa uppgick till MSEK 233 den 31 december 
2011 jämfört med en räntebärande nettoskuld om MSEK 155 den 
31 december 2010. Koncernens nettoskuldsättningsgrad var vid perio
dens utgång –0,05 ggr (0,03). Billeruds finansiella mål för skuldsätt
ningsgraden är att den över en konjunkturcykel ska vara mellan 0,60 
och 0,90 ggr. Nettoskuldsättningsgrad vid slutet av räkenskapsåret 
2011 var därmed väsentligt lägre än målet. Likvida medel uppgick per 
31 december 2011 till MSEK 929 (740).
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2010 i jämförelse med 2009
Siffror inom parentes avser samma period föregående år.

omsättning och resultat
Nettoomsättningen uppgick till MSEK 8 828 (7 760), en ökning med 
14 procent jämfört med föregående år. Trots strejkåtgärder som resul
terade i ett produktionsbortfall om cirka 26 000 ton uppgick försälj
ningsvolymerna för 2010 till 1 307 000 ton (1 312 000). Billerud har 
av Svenskt Näringsliv erhållit full kompensation för kostnader relate
rade till strejken. Kompensationen om MSEK 77 utbetalades av 
Svenskt Näringsliv till Billerud under fjärde kvartalet.

Billeruds rörelseresultat förbättrades väsentligt under 2010 och 
ökade med MSEK 737 till MSEK 1 037, eller 246 procent, jämfört 
med 2009. Detta skedde främst på grund av väsentligt förbättrade för
säljningspriser i respektive försäljningsvaluta samt förbättrad produkt
mix. Effekten av ökade rörliga kostnader blev MSEK –228 varav 
effekten av förändrade vedpriser blev MSEK –110 medan effekten av 
förändrade elpriser uppgick till MSEK –51. Fasta kostnader ökade 
med MSEK 99, vilket huvudsakligen beror på ökade kostnader för 
underhåll. Rörelsemarginalen uppgick till 12 procent (4). 

Avvikelsen i rörelseresultatet uppdelades på följande komponenter:

RöRelseResultatföRänDRing mot motsvaRanDe peRioD  
föRegåenDe åR 

msek 2010–2009 2009–2008

Försäljnings- och produktionsvolymer,  
inkl produktmix 61 223

Försäljningspriser i resp försäljningsvaluta 1 387 –1 106

Ersättning för strejk 77 –

Förändring rörliga kostnader 228 341

Förändring fasta kostnader –99 54

Förändring av- och nedskrivningar –49 –54

Valutakursförändringseffekt inklusive hedging *) –412 553

total rörelseresultatförändring 737 11

*)  Valutakursförändringseffekten på totalt MSEK –412 består av följande komponenter: 
 förändring avistakurser MSEK –685, valutasäkring MSEK 362 och valutaeffekter vid 
 omvärdering av kundfordringar samt kundinbetalningar med mera MSEK –89.

Året inleddes med en god efterfrågan inom samtliga segment för för
packningspapper och med successiva prishöjningar. Efterfrågan för
stärktes ytterligare under året för vissa segment och var fortsatt stark 
vid årets utgång. Ytterligare prishöjningar har genomförts för samtliga 
produkter inom området förpackningspapper. Arbetet med att återställa 
priserna till långsiktigt hållbara nivåer har därmed varit framgångsrikt.

På marknaden för nordisk långfibrig sulfatmassa var efterfrågan 
fortsatt god i början av året. Den globala produktionen minskade dock, 
främst på grund av jordbävningen i Chile i februari som ledde till att 
de chilenska massabruken tillfälligt fick stänga produktionen. Det 
innebar att lagernivåerna hos konsumenter och producenter var mycket 
låga. Under andra och tredje kvartalet sjönk efterfrågan från Asien och 
främst Kina men lagernivåerna hos konsumenter och producenter var 
fortsatt låga. Massamarknaden var fortsatt god under slutet av året och 
efterfrågan från Kina ökade under sista kvartalet. Priserna i USD för 
nordisk långfibrig sulfatmassa ökade löpande under året från en 
 relativt hög nivå till en mycket hög nivå under tredje kvartalet. Under 
 slutet av året sjönk priserna i USD något.

Finansnettot uppgick till MSEK –77 (–114), en förbättring med 
MSEK 37 som förklaras av en lägre skuldsättning. Resultat före skatt 
uppgick till MSEK 960 (186). Beräknad skatt uppgick till MSEK –255 
(–21). Nettoresultatet uppgick således till MSEK 705 (165), en för
bättring med 327 procent.

resultat per affärsområde
Packaging & Speciality Paper
Rörelseresultatet ökade med MSEK 31 eller 8 procent till MSEK 417. 
Ett försämrat valutaläge och ökade kostnader har kompenserats av 
 förbättrade priser i lokal valuta samt högre leveransvolymer. Rörelse
marginalen uppgick till 10 procent (10).

Marknadsutvecklingen avseende orderläge och leveranser förbätt
rades i början av året men stagnerade något under resterande del av 
året jämfört med föregående år. Orderläget var dock fortsatt mycket 
bra för kraft och säckpapper i slutet av året.

Arbetet med att återställa priserna från den låga nivån 2009 fort
satte under hela 2010. Prisnivån för samtliga produkter ökade succes
sivt i lokal valuta 2010 jämfört med föregående år.

Packaging Boards
Rörelseresultatet ökade med MSEK 41 till MSEK 271 jämfört med 
föregående år. Förbättrade priser i lokal valuta har kompenserat för ett 
försämrat valutaläge samt för ökade kostnader. Rörelsemarginalen 
uppgick till 11 procent (10).

Marknadsutvecklingen var under början av året fortsatt stark vilket 
sedan kännetecknade hela 2010. Prishöjningar genomfördes i slutet av 
2009 och gav positiva resultateffekter under första kvartalet 2010. 
Prisnivån ökade därefter successivt under året i lokal valuta för samt
liga produkter.

Market Pulp
Rörelseresultatet ökade med MSEK 424 till MSEK 276 jämfört med 
föregående år, främst till följd av kraftigt förbättrade priser som kom
penserade för något ökade kostnader. Valutaeffekterna har påverkat 
negativt, men inte i samma utsträckning som för pappersprodukter. 
Rörelsemarginalen uppgick till 16 procent (–11).

Marknaden för avsalumassa (NBSK) var i början av året fortsatt 
stark, och förbättrades även successivt under året. Även om en viss 
avmattning skedde i slutet av året var marknaden fortsatt god. Förbätt
ringen resulterade i genomförda prishöjningar. Priset var i början av 
året cirka USD 800 per ton och steg till högst USD 980 per ton under 
tredje kvartalet. Vid utgången av fjärde kvartalet sjönk priset till cirka 
USD 950 per ton.

investeringar och sysselsatt kapital
Bruttoinvesteringarna av materiella och immateriella anläggnings
tillgångar inklusive företagsförvärv uppgick till MSEK 334 (306). 

 Billeruds sysselsatta kapital uppgick till MSEK 4 792 den 31 
december 2010, jämfört med MSEK 5 148 den 31 december 2009. 
Avkast ningen på sysselsatt kapital, beräknat på den senaste 
12månaders perioden, uppgick till 21 procent (6). Om effekten av 
valutasäkringar räknas bort uppgår avkastningen på sysselsatt kapital 
till 14 procent (6). Avkastningen på eget kapital efter skatt var 
 17  procent (5).

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2010 till 
MSEK 1 393, jämfört med MSEK 854 föregående år. Det operativa 
kassaflödet uppgick till MSEK 1 062 jämfört med MSEK 562 under 
föregående år. 

Räntebärande nettoskuld uppgick till MSEK 155 den 31 december 
2010, jämfört med MSEK 1 152 den 31 december 2009. Koncernens 
nettoskuldsättningsgrad var vid periodens utgång 0,03 ggr, jämfört 
med 0,29 ggr den 31 december 2009. Billeruds finansiella mål för 
skuldsättningsgraden är att den över en konjunkturcykel ska vara 
 mellan 0,60 och 0,90 ggr. Nettoskuldsättningsgrad vid slutet av 2010 
var därmed väsentligt lägre än den över tiden eftersträvade genom
snittliga skuldsättningsgraden. Likvida medel uppgick per 31 decem
ber 2010 till MSEK 740 (818).



I N B J U D A N  T I L L  T E C K N I N G  A V  A K T I E R  I  B I L L E R U D K O R S N Ä S  A B u t va l d  f i n a n s i e l l  i n f o r m at i o n   K o r s n ä s    5 7

finansiell öveRsikt
Helåren 2009–2011 samt Perioderna januari – sePtember 
2011 ocH 2012
Korsnäs räkenskaper för de tre senaste räkenskapsåren är införlivade i 
prospektet via hänvisning. Samtliga rapporter finns att tillgå på 
 BillerudKorsnäs webbplats www.billerudkorsnas.se. Rapporterna finns 
även att beställa från BillerudKorsnäs på epost:  
emission@billerudkorsnas.com eller via telefon 020530 540.

Informationen för perioden 2009–2011 är baserad på Korsnäs års
redovisningar för de aktuella perioderna, som är upprättade i enlighet 
med IFRS och reviderade av Korsnäs revisor Ernst & Young AB, med 

huvudansvarig revisor Thomas Forslund. Revisionsberättelserna följer 
standardutformning och innehåller inga anmärkningar. Informationen 
gällande de första nio månaderna, 1 januari till 30 september, 2012 
respektive 2011 är baserad på Korsnäs ledningsrapporter och är ej 
översiktligt granskade eller reviderade av Korsnäs revisor. Latgran 
ingår i Korsnäs sedan den 14 juni 2012. 1) Tabellerna i detta avsnitt bör 
läsas tillsammans med informationen under rubriken ”Kommentar till 
finansiell utveckling i Korsnäs” och för fullständig  information vänli
gen se Korsnäs årsredovisningar för perioden 2009–2011.

utvald finansiell information  Korsnäs

ResultatRäkning

   jan–sep    Helår

msek 2012 2011 2011 2010 2009

Intäkter 6 526 6 241 8 254 8 178 8 039

Kostnad för sålda varor och tjänster –5 520 –5 237 –7 100 –7 022 –6 821

Bruttoresultat 1 006 1 004 1 154 1 156 1 218

Försäljningskostnader –91 –96 –124 –128 –144

Administrationskostnader –142 –135 –182 –179 –202

Forsknings- och utvecklingskostnader –57 –57 –76 –76 –49

Övriga rörelseintäkter  47  72 138 311 224

Övriga rörelsekostnader –1 –4 –4 –158 –196

Rörelseresultat  762  784 907 926 851

Finansiella poster –114 –81 –53 –6 –63

Resultat före skatt  648  703 852 919 787

Skatt –165 –158 –191 –218 –197

periodens resultat  483  545 661 701 590

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare  481  545 661 701 590

1) Latgran inkluderas i Korsnäs balansräkning från den 30 juni 2012 och i resultaträkningen från den 1 juli 2012.
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BalansRäkning

    30 sep     31 dec

msek 2012 2011 2011 2010 2009

Anläggningstillgångar 10 239 9 473 9 553 10 007 9 674

Varulager 1 838 1 949 2 048 1 576 1 635

Kundfordringar  705  763 607 656 596

Övriga omsättningstillgångar  211  236 397 390 279

Likvida medel  63  49 76 86 81

summa tillgångar 13 056 12 470 12 681 12 715 12 265

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 306 5 098 4 829 4 605 4 227

Innehav utan bestämmande inflytande 40 – – – –

eget kapital 5 346 5 098 4 829 4 605 4 227

Räntebärande skulder 4 798 4 370 4 366 4 481 4 458

Avsättningar för pensioner  484  486 496 504 541

Övriga avsättningar  17  6 5 22 41

Uppskjutna skatteskulder 1 062 1 069 1 052 1 115 1 139

summa långfristiga skulder 6 361 5 931 5 919 6 122 6 179

Räntebärande skulder  4  2 1 – 1

Leverantörsskulder  848  914 945 937 807

Övriga skulder och avsättningar  497  525 987 1 051 1 052

summa kortfristiga skulder 1 349 1 441 1 933 1 988 1 859

summa eget kapital och skulder 13 056 12 470 12 681 12 715 12 265

kassaflöDesanalYs

   jan–sep    Helår

msek 2012 2011 2011 2010 2009

Rörelseresultat  762  785 907 926 851

Justering för avskrivningar med mera  473  406 552 528 593

Betald skatt –60 –154 –189 –253 17

Rörelsekapitalförändring  186 –444 –438 113 337

kassaflöde från den löpande verksamheten 1 361  593 832 1 314 1 798

Investeringar i joint ventures – –50 –112 –115 –

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –412 –395 –687 –604 –642

Investering i aktier och övriga värdepapper – – – – –1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  13  8 7 7 –

Företagsförvärv –228 – – – –147

Förändring av långfristiga fordringar –47 – – 2 –2

Erhållen utdelning och ränta  4  4 5 5 8

kassaflöde från investeringsverksamheten –670 –433 –787 –705 –784

Förändring av räntebärande skulder –555 –31 167 –470 –1 025

Betalda räntor –172 –166 –222 –134 –114

kassaflöde från finansieringsverksamheten –727 –197 –55 –604 –1 139

kassaflöde totalt (= förändring i likvida medel) –36 –37 –10 5 –125

likvida medel vid periodens början  76  86 86 81 206

Kursdifferens i likvida medel – – – – –

Likvida medel ingående i förvärv av dotterbolag  23 – – – –

likvida medel vid periodens slut  63  49 76 86 81
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NYCKELTAL

   jan–sep    Helår

2012 2011 2011 2010 2009

Marginaler

Rörelsemarginal, % 12 13 11 11 11

Avkastningsmått

Avkastning på operativt kapital, % 12 13 11 12 11

Kapitalstruktur

Operativt kapital, genomsnitt, MSEK 8 665 8 146 8 251 7 810 7 849

Eget kapital, vid periodens utgång, MSEK 5 346 5 098 4 829 4 605 4 227

Nettoskuld, MSEK 3 002 2 785 2 948 2 322 2 504

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,57 0,55 0,61 0,50 0,59

Soliditet, % 41 41 38 36 34

Övriga nyckeltal

Medelantal anställda 1 814 1 771 1 772 1 760 1 811

definitioner
Marginaler
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av intäkter.

Avkastning
Avkastning på operativt kapital
Rörelseresultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital.

Kapitalstruktur
Operativt kapital
Genomsnittet av immateriella och materiella anläggningstillgångar, aktier i intressebolag 
redovisade enligt kapitalandelsmetoden, varulager och kortfristiga icke räntebärande 
fordringar med avdrag för övriga avsättningar och kortfristiga icke räntebärande skulder.

Eget kapital
Eget kapital vid periodens utgång.

Nettoskuld
Räntebärande skulder inklusive avsättningar för pensioner minus summan av 
 ränte bärande fordringar, kortfristiga placeringar och likvida medel.

Nettoskuldsättningsgrad
Nettoskuld dividerat med eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
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kommentaR till finansiell
utveckling i koRsnäs
januari – sePtember 2012 i jämförelse med  
januari – sePtember 2011 1)

Siffror inom parentes avser samma period föregående år.

intäkter och resultat
Totala intäkter för perioden 1 januari till 30 september 2012 uppgick 
till MSEK 6 526 jämfört med MSEK 6 241 under motsvarande period 
2011. De ökade intäkterna förklaras delvis av ökade leveransvolymer 
samt genomförda prishöjningar i enlighet med avtal med större kunder 
inom vätskekartong och prishöjningar inom produktområdena säck 
och kraftpapper och White Top Liner. Effekten av prishöjningarna har 
dock motverkats av negativa valutaeffekter. Leveransvolymerna upp
gick till 800 kton jämfört med 764 kton under motsvarande period 
2011. 

Rörelseresultatet uppgick för perioden 1 januari till 30 september 
2012 till MSEK 762 jämfört med MSEK 784 under motsvarande 
 period 2011. Rörelseresultatet för de första nio månaderna 2012 har 
påverkats positivt av högre leveransvolymer samt av lägre kostnader 
för ved och energi. Lägre produktionsvolymer samt ökade kostnader 
för kemikalier och högre fasta kostnader har påverkat rörelseresultatet 
negativt. 

Förklaringsposter till förändringarna i rörelseresultatet framgår av 
följande tabell:
 
msek jan–sept 2012

Rörelseresultat 2011 784

Leverans- och produktionsvolymer samt förändrad produktmix –28

Försäljningspriser inklusive valutaeffekter –4

Kostnadsförändring energi 119

Kostnadsförändring massaved och extern massa 49

Kostnadsförändring kemikalier –65

Förändring fasta kostnader –99

Övrigt 6

Rörelseresultat 2012 762

Finansiella poster för perioden 1 januari till 30 september 2012 upp
gick till MSEK –114 (–81). Finansiella poster inkluderar räntekostna
der och liknande resultatposter om MSEK –174 (–166), ränteintäkter 
och liknande resultatposter om MSEK 45 (53), förändring i verkligt 
värde av finansiella tillgångar om MSEK 11 (28) och erhållna utdel
ningar om MSEK 4 (4).

Redovisad skattekostnad uppgick till MSEK –165 (–158). 

investeringar och operativt kapital
Investeringar i materiella anläggningstillgångar för perioden 1 januari 
till 30 september 2012 uppgick till MSEK 412 (395). Under perioden 
1 januari till 30 september 2012 utbetalades MSEK 47 av invester
ingen i Bomhus och MSEK 26 av energi investeringarna i befintlig 
anläggning för leverans av spillvärme vilka beskrivs i jämförelsen 
mellan 2011 och 2010.

Vid produktionsenheten i Gävle pågår en ombyggnad av en 
maskin (PM5) för MSEK 270 varav MSEK 100 utbetalats under 2012. 
Installationen i maskinen kommer att ske under ordinarie underhålls
stopp hösten 2012 och är en offensiv kvalitetsinvestering för att för
bättra ytan på  kartongen. 

Under andra kvartalet 2012 fattades beslut om att investera 
MSEK 250 i en ombyggnad av en maskin (KM5) i Frövi varav 
MSEK 21 utbetalats under 2012. 

Avskrivningarna för perioden 1 januari till 30 september 2012 uppgick 
till MSEK 467 (454). Korsnäs genomsnittliga operativa  kapital upp
gick under perioden 1 januari till 30 september 2012 till MSEK 8 665 
jämfört med MSEK 8 146 motsvarande period föregå ende år. Avkast
ningen på det operativa kapitalet för perioden 1 januari till 30 septem
ber 2012 uppgick till 11,9 procent, att jämföra med 12,8 procent mot
svarande period före gående år.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden 
1 januari till 30 september 2012 till MSEK 1 361 (593).

Nettoskulden uppgick den 30 september 2012 till  
MSEK 3 002 (2 785). Korsnäs soliditet var vid periodens utgång  
41 procent (41).

2011 i jämförelse med 2010
Siffror inom parentes avser samma period föregående år.

intäkter och resultat
Totala intäkter för 2011 uppgick till MSEK 8 254 jämfört med  
MSEK 8 178 under 2010. De ökade intäkterna förklaras delvis av 
genomförda prishöjningar i enlighet med avtal med större kunder 
inom vätskekartong samt prishöjningar inom övriga produktområden. 
Leverans volymerna uppgick till 1 002 kton jämfört med 1 021 kton 
under 2010. 

Rörelseresultatet uppgick för helåret 2011 till MSEK 907 jämfört 
med MSEK 926 under 2010. I rörelseresultatet för 2011 ingick 
 försäkringsersättning med MSEK 45 avseende en skada på soda
pannan i Frövi som orsakade kortare produktionsstopp 2009 och 2010. 
Rörelse resultatet för 2011 har även påverkats negativt av ett drift
avbrott på en turbin i Gävle (inkluderat nedan bland energikostnader). 
Driftavbrottet beräknas ha medfört extra kostnader om cirka 
MSEK 40. Rörelse resultatet 2011 påverkades negativt av högre 
 kostnader för ved och kemikalier vilka inte fullt ut kompenserades 
med högre försäljningspriser. Energikostnaderna var, trots den 
 negativa effekten från avbrott i turbinen, lägre än 2010 främst till följd 
av energiinvesteringar i Gävle och lägre elpris. I resultatet för 2010 
ingick konfliktersättning från Svenskt Näringsliv med MSEK 84 som 
kompensation för direkta kostnader i samband med arbetsmarknads
konflikt. 

Förklaringsposter till förändringarna i rörelseresultatet framgår av 
följande tabell:

msek jan–dec 2011

Rörelseresultat 2010 926

Leverans- och produktionsvolymer samt förändrad produktmix 76

Kostnadsförändring kemikalier –73

Kostnadsförändring massaved och extern massa –182

Kostnadsförändring energi 95

Försäljningspriser inklusive valutaeffekter 142

Förändring fasta kostnader –63

Försäkringsersättning 45

Erhållen konfliktsersättning 2010 –84

Övrigt 25

Rörelseresultat 2011 907

Finansiella poster uppgick 2011 till MSEK –53 (–6). Finansiella 
 poster inkluderar räntekostnader och liknande resultatposter om 
MSEK –224 (–135), ränteintäkter och liknande resultatposter om 
MSEK 70 (61), förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar om 
MSEK 97 (64) och erhållna utdelningar om MSEK 4 (4). Resultatet 
före skatt  uppgick för helåret 2011 till MSEK 852 jämfört med 
MSEK 919 under 2010.

Redovisad skattekostnad uppgick till MSEK –191 (–218). 

1)  Inkluderar Latgran för perioden juli till september 2012.
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investeringar och operativt kapital
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under 2011 
till MSEK 687 (604). Korsnäs tecknade i mars 2010 avtal med Gävle 
kommun om investering i Bomhus, ett gemensamägt bolag som ska 
uppföra en ny bioenergianläggning på Korsnäs industriområde i Gävle. 
Syftet med den nya bioenergianläggningen är att från 2013 leverera 
miljövänlig el och ånga till Korsnäs samt fjärrvärme till Gävle Energis 
kunder. För Korsnäs kommer investeringen i 50 procent av aktier och 
förlagslån i Bomhus att uppgå till cirka MSEK 320, varav MSEK 115 
utbetalades under 2010 och MSEK 112 under 2011. I tillägg till inves
teringen i Bomhus genomför Korsnäs ytterligare energiinvesteringar 
om cirka MSEK 145 i befintlig anläggning för leverans av spillvärme 
till Gävle Energi, varav MSEK 66 utbetalades 2010 och MSEK 29 
under 2011. 

Avskrivningarna under 2011 uppgick till MSEK 608 (602). 
 Korsnäs genomsnittliga operativa kapital uppgick under 2011 till 
MSEK 8 251 jämfört med MSEK 7 810 under 2010. Avkastningen på 
det operativa kapitalet för 2011 uppgick till 11,0 procent, att jämföra 
med 11,9 procent för helåret 2010. 

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2011 till 
MSEK 832 (1 314). 

Nettoskulden uppgick den 31 december 2011 till MSEK 2 948 
(2 322). Korsnäs soliditet var vid periodens utgång 38 procent (36).

2010 i jämförelse med 2009
Siffror inom parentes avser samma period föregående år.

intäkter och resultat
Totala intäkter för 2010 uppgick till MSEK 8 178 jämfört med 
MSEK 8 039 under 2009. De ökade intäkterna förklaras främst av 
prisökningar på samtliga produkter och en ökad efterfrågan på vätske 
och förpackningskartong jämfört med 2009. Dock motverkades 
 effekten av genomförda prishöjningar av en starkare växelkurs för den 
svenska kronan. Leveransvolymerna uppgick till 1 021 kton jämfört 
med 1 034 kton under 2009. 

Korsnäs rörelseresultat uppgick till MSEK 926 (851) för helåret 
2010, en ökning med 9 procent . I rörelseresultatet för 2010 ingick 
konfliktersättning från Svenskt Näringsliv med MSEK 84. Resultat
ökningen 2010 förklaras huvudsakligen av höjda försäljningspriser i 
lokala valutor samt högre produktions och leveransvolymer (strejk
effekter borträknade) vilka motverkats av en stärkt valutakurs samt 
högre energikostnader. 

Förklaringsposter till förändringarna i rörelseresultatet framgår av  
följande tabell:

 
msek jan–dec 2010

Rörelseresultat 2009 851

Leverans- och produktionsvolymer samt förändrad produktmix 21

Kostnadsförändring kemikalier 35

Kostnadsförändring massaved och extern massa 3

Kostnadsförändring energi –80

Försäljningspriser inklusive valutaeffekter 15

Förändring fasta kostnader –13

Erhållen konfliktsersättning 84

Övrigt 10

Rörelseresultat 2010 926

Finansiella poster uppgick 2010 till MSEK –6 (–63). Finansiella 
 poster inkluderar räntekostnader och liknande resultatposter om 
MSEK –135 (–116), ränteintäkter och liknande resultatposter om 
MSEK 61 (7), förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar om 
MSEK 64 (40) och erhållna utdelningar om MSEK 4 (6). Resultatet 
före skatt uppgick för helåret 2010 till MSEK 919 jämfört med 
MSEK 787 under 2009.

Redovisad skattekostnad uppgick till MSEK –218 (–197). 

investeringar och operativt kapital
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under 2010 
till MSEK 604 (740) 1). Under 2010 utbetalades MSEK 115 av 
 investeringen i Bomhus och MSEK 66 av energiinvesteringarna i 
befintlig anläggning för leverans av spillvärme vilka beskrivs i jäm
förelsen. Investeringarna medför att  Korsnäs oljeförbrukning minskar 
väsentligt samtidigt som elpro duktionen och  användandet av spill
värme från Korsnäs produktionsanläggning ökar.  Korsnäs produktions
enhet i Gävle kommer i och med investeringarna att höja andelen 
egenproducerad el från cirka 38 procent till cirka 45 procent. 

I maj 2010 driftsattes en ny indunstningsanläggning för massa
produktionen i Gävle. Investeringen uppgick till totalt cirka 
MSEK 550 varav MSEK 190 har påverkat kassaflödet under 2010. 
I samband med det årliga underhållsstoppet vid produktions enheten i 
Gävle i oktober 2010 genomfördes en ombyggnad av utskotts och 
bakvattensystemet på en maskin (PM5) för cirka MSEK 75. 

Avskrivningarna under 2010 uppgick till MSEK 602 (611).
Korsnäs genomsnittliga operativa kapital uppgick under 2010 till 

MSEK 7 810 jämfört med MSEK 7 849 under 2009. Avkastningen på 
det operativa kapitalet för 2010 uppgick till 11,9 procent, att jämföra 
med 10,8 procent för helåret 2009.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2010 till 
MSEK 1 314 (1 798). 

Nettoskulden uppgick den 31 december 2010 till MSEK 2 322 
(2 504). Korsnäs soliditet var vid periodens utgång 36 procent (34).

1)  Investeringar i materiella anläggningstillgångar under 2009 om MSEK 740 inkluderar MSEK 99 som i förvärvsanalysen avseende förvärvet av Rockhammars Bruk fördelats på materiella anläggningstillgångar.
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sammanfattning av finansiell infoRmation latgRan 1)

finansiell översiKt
Informationen för perioden 2009–2011 är baserad på SIA Latgrans årsredovisningar för de aktuella perioderna 1). För fullständig information 
 vänligen se SIA Latgrans årsredovisningar för perioden 2009–2011 som finns tillgängliga på BillerudKorsnäs webbplats www.billerudkorsnas.se 2). 
Informationen gällande de första nio månaderna, 1 januari till 30 september, 2012 respektive 2011 är baserad på SIA Latgrans ledningsrapporter 
och är ej översiktligt granskade eller reviderade av SIA Latgrans revisor. Latgran ingår i Korsnäs sedan den 14 juni 2012 3).

ResultatRäkning 4)

jan–sep        Helår

msek 2012 2011 2011 2010 2009

Nettoomsättning 341 215 319 299 265

Rörelseresultat 37 24 32 54 36

Periodens resultat 32 20 25 44 28

BalansRäkning 4)

30 sep        31 dec

msek 2012 2011 2011 2010 2009

Tillgångar 384 387 391 318 264

Eget kapital 160 134 136 110 79

Skulder 224 254 255 207 185

summa eget kapital och skulder 384 387 391 318 264

kassaflöDesanalYs 4)

jan–sep        Helår

msek 2012 2011 2011 2010 2009

Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 31 5 55 19

Kassaflöde från investeringsverksamheten –2 –61 –69 –74 –7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –25 13 35 42 –2

1)  Latgran Biofuels AB är moderföretag i Latgran Biofuels-koncernen som bedriver produktion av biobränsle genom sitt helägda dotterbolag SIA Latgran. Latgran Biofuels AB har för perioden som omfattar den 

 historiska finansiella informationen, med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2 §, inte upprättat koncernredovisning. Det finns inga materiella skillnader mellan den finansiella 

 informationen i SIA Latgrans årsredovisningar och Latgran Biofuels-koncernen. Därför baseras den finansiella informationen i detta prospekt på SIA Latgrans årsredovisningar som är upprättade i enlighet med 

Republiken Lettlands lag om årsredovisningar och är reviderade av SIA Latgrans revisor. Revisionsberättelsen för 2009 följer standardutformning och innehåller inga anmärkningar. Revisionsberättelsen för 2010 

innehåller en anmärkning och avviker från standardutformning. Då 2010 ingår som jämförelseår i årsredovisningen för 2011 innehåller revisionsberättelsen för 2011 samma anmärkning som för 2010. Anmärk-

ningen är återgiven i sin helhet nedan där ”Bolaget” avser SIA Latgran, ”oss” avser SIA Latgrans revisor SIA Ernst & Young Baltic och ”LVL” avser lettiska lats. 

 ”I början av 2010, efter godkännandet och offentliggörandet av räkenskaperna för året som avslutades den 31 december 2009, utförde Bolaget en lagerinventering som påvisade ett lageröverskott om 

LVL 265 tusen; Bolaget kostnadsförde det nämnda beloppet som en minskning av kostnad för sålda varor i resultaträkningen för året som avslutades 31 december 2010. Lageröverskottet som identifierades av 

oss skall hänföras till 2009 och korrigeras retroaktivt. Hade lageröverskottet bokats i rätt period, hade det löpande årets vinst varit LVL 265 000 mindre med motsvarande ökning av balanserade vinstmedel.” 

2) Latgrans årsredovisningar finns endast tillgängliga på engelska.

3) Latgran inkluderas i Korsnäs balansräkning från den 30 juni 2012 och i resultaträkningen från den 1 juli 2012.

4)  SIA Latgrans redovisningsvaluta är lettiska lats (LVL) och följande valutakurser har använts i konverteringen till SEK: 
  Resultaträkning/Kassaflödesanalys Balansräkning
 2009 15,0500 14,6000
 2010 13,4600 12,6800
 2011 12,7912 12,7900
 jan–sep 2011 12,7300 13,0700
 jan–sep 2012 12,5170 12,1220
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Kommentar till finansiell utvecKling i  latgran

januari – september 2012 i jämförelse med januari –  
september 2011 
Siffror inom parentes avser samma period föregående år.

Nettoomsättningen för perioden 1 januari till 30 september 2012 
 uppgick till MSEK 341 jämfört med MSEK 215 under motsvarande 
period 2011 vilket är en ökning med 59 procent. Den ökade netto
omsättningen förklaras främst av att Latgran under det tredje kvartalet 
2011 tog i drift sin tredje pelletsanläggning samt höjda försäljnings
priser i enlighet med de fleråriga kontrakt bolaget har med sina större 
 kunder. 

Rörelseresultatet för perioden 1 januari till 30 september 2012 
uppgick till MSEK 37 (24). Rörelsemarginalen var oförändrad jämfört 
med motsvarande period 2011 och uppgick till 11 procent. De höjda 
försäljningspriserna har kompenserat för ökade kostnader för energi 
och övriga insatsvaror. 

2011 i jämförelse med 2010
Siffror inom parentes avser samma period föregående år.

Nettoomsättningen för 2011 uppgick till MSEK 319 jämfört med  
MSEK 299 under 2010 vilket är en ökning med 7 procent. Den ökade 
nettoomsättningen förklaras främst av att Latgran under det tredje 
kvartalet tog i drift sin tredje pelletsanläggning. 

Rörelseresultatet uppgick för helåret 2011 till MSEK 31 jämfört 
med MSEK 52 under 2010. Rörelsemarginalen minskade till 10 pro
cent jämfört med 17 procent 2010. Den försämrade rörelsemarginalen 
förklaras främst av ökade kostnader för råvaror och energi vilka inte 
fullt ut kompenserats av höjda försäljningspriser. 

Investeringen i bolagets tredje pelletsanläggning uppgick till cirka 
MEUR 14 och anläggningen kommer att ha en planerad årsproduktion 
om cirka 140 kton.

2010 i jämförelse med 2009
Siffror inom parentes avser samma period föregående år.

Nettoomsättningen för 2010 uppgick till MSEK 299 (265) vilket är en 
ökning med 13 procent. Den ökade nettoomsättningen förklaras främst 
av en ökad efterfrågan på pellets under 2010 samt att Latgran under 
året tecknade ett antal nya flerårskontrakt med både existerande och 
nya kunder. 

Rörelseresultatet uppgick för helåret 2010 till MSEK 52 (35). 
 Latgrans rörelsemarginal uppgick till 17 procent 2010 jämfört med 
13 procent 2009. Den förbättrade rörelsemarginalen förklaras främst 
av ökad produktion och stabila råvarukostnader.
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KaPitalisering ocH sKuldsättning
Tabellerna i detta avsnitt återger information om Billeruds egna kapital 
och skuldsättning per 30 september 2012. Det bör noteras att Bolagets 
finansiella ställning förändras signifikant genom samgåendet med 
Korsnäs. Informationen om Bolagets eget kapital och skuldsättning i 
detta avsnitt presenteras även proforma för förvärvet av Korsnäs och 
Företrädesemissionen. För vidare information om de finansiella effek
terna av Transaktionen, se avsnittet ”Finansiell proformainformation”.

 

msek 30 sep 2012
pRofoRma 2)  
30 sep 2012 

totala kortfristiga räntebärande skulder 1 014 2 036 

Mot garanti eller borgen – – 

Mot säkerhet – – 

Utan garanti/borgen eller säkerhet 1 014 2 036 

totala långfristiga räntebärande skulder 502 6 390 

Mot garanti eller borgen 227 2 233 

Mot säkerhet – – 

Utan garanti/borgen eller säkerhet 275 4 157 

eget kapital 4 778 8 866 

Aktiekapital 774 1 537 

Övrigt tillskjutet kapital 903 4 241 

Reserver 1 721 1 721 

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 1 379 1 327 

Minoritetsintressen 1 41 

Nedan redovisas Billeruds nettoskuldsättning per 30 september 2012.

msek 30 sep 2012
pRofoRma 2)  
30 sep 2012 

(A) Kassa – – 

(B) Likvida medel 618 451 

(C) Lätt realiserbara värdepapper 2 2 

(D) summa likviditet (a)+(B)+(c) 620 453 

(E) Kortfristiga fordringar – – 

(F) Kortfristiga bankskulder 489 1 511 

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder 525 525 

(H) Andra kortfristiga finansiella skulder – – 

(i) summa kortfristiga skulder  
(f)+(g)+(H)

1 014 2 036 

(J) netto kortfristig skuldsättning  
(i)–(e)–(D)

394 1 583 

(K) Långfristiga banklån 111 5 473 

(L) Emitterade obligationer 150 150 

(M) Andra långfristiga lån 241 767 

(N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M) 502 6 390 

(o) nettoskuldsättning (J)+(n) 896 7 973 

Per 30 september 2012 uppgick nettoskuldsättningsgraden till 0,19 
ggr. Hade förvärvet av Korsnäs och Företrädesemissionen genomförts 
den 30 september 2012, hade nettoskuldsättningsgraden, allt annat 
lika, uppgått till 0,90 ggr. 1) Nedan redogörs för Koncernens netto
skuldsättningsgrad sedan 2007.

KaPitalstruKtur ocH annan finansiell 
 information

1) Givet full teckning av Företrädesemissionen och före emissionskostnader.

2) Information 30 september 2012 proforma har ej granskats av Bolagets revisorer.
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finansiella resurser
Räntebärande lån per 30 september 2012 uppgick till MSEK 1 289. 
Av detta belopp uppgick utnyttjandet av den syndikerade kredit
faciliteten (på maximalt MSEK 801) till MSEK 111, obligationslån till 
MSEK 675, utnyttjandet av Bolagets certifikatprogram (på maximalt 
MSEK 1 500) till MSEK 489 och övriga räntebärande skulder till 
MSEK 14. Bolaget hade per 30 september 2012 även en outnyttjad 
kreditfacilitet på MSEK 800. 

För mer information om Bolagets finansiella skulder före  
sam gåendet med Korsnäs, se not 20 och 21 i Koncernens årsredo
visning för 2011.

BillerudKorsnäs finansiella resurser efter samgåendet
Nedan beskrivs BillerudKorsnäs tillgängliga finansiella resurser efter 
Transaktionens genomförande den 29 november 2012. För ytterli gare 
information om BillerudKorsnäs kreditavtal se avsnittet ”Legala  frågor 
och kompletterande information” under rubriken ”Kreditavtal”.

Bolaget har ingått två låneavtal om kreditfaciliteter med två sepa
rata syndikat av banker samt ett låneavtal med en bilateral långivare. 
Dessa faciliteter uppgår sammanlagt till ett belopp om MSEK 9 300. 
Syndikatlåneavtalen är daterade den 19 juni 2012 respektive 2 novem
ber 2012 och avser kreditfaciliteter om MSEK 3 000 respektive en 
revolverande kreditfacilitet om totalt MSEK 5 500. Av dessa faciliteter 
avser MSEK 1 500 en bryggfinansiering för den del av emissionslikvi
den i Företrädesemissionen som är hänförliga till Bolagets aktieägare 
före Apportemissionen till Kinnevik. Det bilaterala låneavtalet, daterat 
den 12 juli 2010 avser en kreditfacilitet om MSEK 800. Faciliteterna 
under det ena syndikatlåneavtalet förfaller till betalning den 19 april 
2013 respektive den 19 juni 2013 och faciliteten under det revolveran
de syndikatlåneavtalet förfaller till betalning den 2 november 2015. 
Förutsatt att samt liga långivare ger sitt godkännande därtill finns möj
lighet till förlängning av samtliga faciliteter under syndikatlåneavta
len. Det bilaterala låneavtalet förfaller till betalning den 12 juli 2017.

Utöver ovanstående lån inkluderar BillerudKorsnäs långfristiga 
räntebärande skulder även tre obligationslån emitterade som privat
placeringar med ett totalt lånebelopp uppgående till MSEK 675 samt 
två låneavtal med två olika långivare som vardera avser en kredit
facilitet om MSEK 600. Obligationslånen förfaller under åren 2013 
och 2016 och de bilaterala låneavtalen upptagna av Korsnäs förfaller 
till betalning den 3 juni 2017. 

Huvuddelen av BillerudKorsnäs kortfristiga räntebärande skulder 
består av Bolagets certifikatprogram som löper från den 18 juni 2003 
och innebär möjlighet för BillerudKorsnäs att ge ut företagscertifikat i 
valörer om nominellt SEK 1 000 000 alternativt EUR 100 000 upp till 
ett rambelopp om MSEK 1 500 eller motvärdet därav i EUR. Företags
certifikaten ska löpa på minst en dag och högst ett år.

uttalande avseende rörelseKapitalet
BillerudKorsnäs anser att tillräckligt rörelsekapital för de aktuella 
behoven för den kommande tolvmånadersperioden saknas med 
 nuvarande kreditfaciliteter och förfallostruktur.

Under andra kvartalet 2013 förfaller vissa av Bolagets nuvarande 
kreditfaciliteter (se rubriken ”BillerudKorsnäs finansiella resurser efter 
samgåendet” ovan). Bolagets bedömning är att övriga tillgängliga 
kredit faciliteter och kassaflöde från rörelsen inte utan komplettering är 
tillräckliga för att ge Bolaget de likvida medel som krävs för att full
göra betalningsförpliktelserna när dessa kreditfaciliteter förfaller till 
betalning. Bolagets bedömning är att finansieringsbehovet är upp till 
SEK 3 miljarder.

För att ge Bolaget de nödvändiga finansiella resurserna beslutade 
Styrelsen den 29 november 2012, med stöd av bemyndigande från 
extra bolagsstämma den 14 september 2012, om Företrädesemissio
nen. Företrädesemissionen kommer, vid full teckning, att tillföra 
 Bolaget MSEK 1 981 efter emissionskostnader. Bolagets största aktie
ägare, Kinnevik och Frapag, har förbundit sig att teckna Aktier mot

svarande totalt cirka 41 procent av Företrädesemissionen. För mer 
information, se avsnittet ”Riskfaktorer” under rubriken ”Företrädes
emissionen är inte garanterad och teckningsåtaganden är inte säker
ställda” samt avsnittet ”Legala frågor och kompletterande informa
tion” under rubriken ”Teckningsåtaganden”.

Bolaget avser också att under första halvåret 2013 genomföra 
emission av obligationslån om upp till SEK 1,5 miljarder under ett 
nytt obligationsprogram.

BillerudKorsnäs anser att Företrädesemissionen och emissionen 
av obligationslån tillsammans med Bolagets kassaflöde från verksam
heten kommer att ge Bolaget tillräckligt rörelsekapital för att täcka 
behoven under de kommande 12 månaderna. För det fall att 
Företrädes emissionen och/eller emissionen av obligationslån inte 
 skulle kunna genomföras kommer Bolaget att överväga alternativa 
 lösningar för att säkra Bolagets långfristiga finansiering, till exempel 
omförhandling av nuvarande bankfinansiering.

KostnadsstruKtur
En ungefärlig fördelning av BillerudKorsnäs kostnadsmassa återfinns i 
följande diagram:

vedråvara
BillerudKorsnäs har inga betydande skogstillgångar utan köper ved
råvara i konkurrens med övriga aktörer på virkesmarknaden. Inköpen 
görs från ett fåtal stora leverantörer såsom Bergvik Skog, Holmen, 
Mellanskog, Stora Enso och Sveaskog, samt från ett större antal 
 privata markägare i mellersta och norra Sverige. Merparten av 
 vedråvaran anskaffas lokalt runt respektive produktionsenhet. Cirka 
20 procent av vedbehovet importeras. Huvuddelen av importveden 
kommer från de baltiska länderna.

personal
Lönekostnaden styrs främst av gällande kollektivavtal samt löneskatter 
och andra relaterade lagar och regler. De senaste åren har lönekostna
derna genom avtal ökat med cirka 3 procent per år.

Kemikalier
Vissa processkemikalier är restprodukter från kemiska processer och 
uppvisar därför betydande prissvängningar mellan åren. Andra kemi
kalier har en mycket stabil prisutveckling. Trendmässigt har dock 
kemikaliepriserna varit stabila.

frakter till kund
Cirka 38 procent av fraktkostnaderna för BillerudKorsnäs produk
tionsenheter avser järnvägsfrakter. Övriga frakter sker med fartyg eller 
per landsväg. Fraktkostnaden bestäms årligen genom avtal. Fraktkost
nadernas utveckling styrs dels av konkurrensen mellan fraktföretagen, 
dels av energipriser och lönekostnadsutveckling.

energi
BillerudKorsnäs förbrukar elenergi, olja, biobränslen samt mindre 
mängder av andra energislag. Under 2011 köptes cirka 1,8 TWh 
el energi från externa leverantörer. 

Ändrade förutsättningar från Energimyndigheten avseende till
delningen av elcertifikat efter 2012 kan medföra resultatpåverkan.  
För mer information, se avsnittet ”Riskfaktorer”.

Vedråvara, 33 %

Personal, 15 %

Kemikalier, 11 %

Frakter till kund, 9 %

Övrigt, 7 %

Avskrivningar, 7 %

Energi, 7 %

Köpta tjänster, 5 %

Övriga insatsvaror, 4 %

Pappersmassa, 2 %
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Köpta tjänster
Köpta tjänster består främst av underhållstjänster, dels i samband med 
de periodiska underhållsstoppen, dels för löpande underhåll. Prisut
vecklingen för tjänsterna styrs främst av lönekostnadsutvecklingen i 
Sverige.

övriga insatsvaror
Reservdelar, underhållsmaterial, emballagematerial och maskin
beklädnad är insatsvaror som historiskt varit relativt stabila i pris.

massa
BillerudKorsnäs anläggningar har huvudsakligen integrerad massa
produktion. Inköp av massa från externa leverantörer sker främst till 
produktionsenheterna i Finland och Storbritannien. Bolaget köper 
massa av typen NBSK, Nothern Bleached Softwood Kraft. Priset på 
massa uppvisar betydande svängningar mellan åren. BillerudKorsnäs 
produktion och försäljning av marknadsmassa medför dock att Bolaget 
netto är säljare av massa om cirka 15 kton per år.

säsongssvängningar
BillerudKorsnäs verksamhet uppvisar relativt begränsade säsongs
svängningar. Störst påverkan har de periodiska underhållsstoppen, då 
respektive enhet står stilla under cirka en vecka. Den uteblivna pro
duktionen medför något lägre leveranser under en längre tid både före, 
under och efter stoppet. 

BillerudKorsnäs kostnader är relativt stabila under året. Dock är de 
fasta kostnaderna något lägre under sommarmånaderna på grund av 
färre underhållsprojekt och lägre säsongs mässiga personalkostnader. 
Energikostnaderna är något högre under vintermånaderna, dels genom 
högre energiförbrukning, dels genom normalt högre energipriser på 
framförallt elenergi.

underhållsstopp
Förutom löpande underhåll under pågående drift, behöver Billerud
Korsnäs produktionsenheter normalt också möjlighet till ett mer 
omfattande underhåll vid något tillfälle under året. För att utföra 
underhållet stoppas produktionen av massa, papper och kartong – så 
kallade underhållsstopp. Kostnaden för ett underhållsstopp består 
huvudsakligen av volymbortfall relaterat till stoppet och fasta kostna
der, främst i form av kostnader för underhåll och övertidsarbete, samt 
till viss del av rörliga kostnader såsom högre förbrukning av el och 
ved vid återstarten av produktionen. Stoppens påverkan på resultatet 
varierar med omfattningen av åtgärder som görs i samband med 
 stoppen, karaktären av dessa åtgärder samt den faktiska längden på 
stoppet. Uppskattad stoppkostnad är en bedömning av ett normal
stopps påverkan på resultatet i förhållande till ett kvartal utan 
 periodiskt underhållsstopp.

unDeRHållsstopp

produktionsenheter
uppskattad stopp-

kostnad, msek
uppskattad fördelning  

av stoppkostnad per affärsområde
planerade tidpunkter för  

underhållsstopp

packaging paper consumer Board containerboard 2013 2012 2011

Gävle Ca 100 Ca 10% Ca 70% Ca 20% Kv 4 Kv 4 Kv 4

Gruvön Ca 100 Ca 40% Ca 5% Ca 55 % – Kv 4 Kv 4

Frövi Ca 55 0% 100% 0% Kv 2 Kv 2 Kv 2

Skärblacka Ca 60 Ca 85% 0% Ca 15% Kv 3 Kv 3 Kv 2

Karlsborg Ca 40 100% 0% 0% Kv 3 Kv 3 Kv 3

Jakobstad Ca 15 100% 0% 0% Kv 4 Kv 4 Kv 4

Underhållsstopp i Beetham, Rockhammar och Tervasaari har en obetydlig effekt på BillerudKorsnäs totala resultat.

investeringar
BillerudKorsnäs investeringar består främst av kvalitetshöjande åtgärder samt energi och miljöinvesteringar vid produktionsenheterna i Sverige 
och, till en mindre del, vid enheterna i Finland och Storbritannien. BillerudKorsnäs kommer att finansiera sina pågående och beslutade 
investeringar  inom ramen för befintliga kreditfaciliteter samt från det kassaflöde som genereras av rörelsen.

billerud
De större investeringar som genomfördes under perioden 2009–2011 var i Gruvön uppgradering av system för kemikalieåtervinning, elproduktion 
och elförsörjning, i Skärblacka ett förbättrat system för förpackningar av pappersrullar, samt i Karlsborg ett nytt elektrofilter för att minimera 
utsläpp av partiklar i luften och förbättrad kemikalieåtervinning.

investeRingaR BilleRuD

   jan–sep    Helår

msek 2012 2011 2011 2010 2009

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar – – 1 1 8

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 515 333 465 333 262

summa ordinarie investeringar 515 333 466 334 270
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investeRingaR koRsnäs

   jan–sep    Helår

msek 2012 2011 2011 2010 2009

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar – – – – –

Investeringar i materiella anläggningstillgångar *) 412 395 687 604 740

summa ordinarie investeringar 412 395 687 604 740

*) Inklusive den del av förvärvskostnader som fördelats på materiella anläggningstillgångar enligt utförda förvärvsanalyser.

Pågående och beslutade investeringar
Billerud
I fjärde kvartalet 2011 beslutades om en miljö och energiinvestering 
vid produktionsenheten i Skärblacka. Syftet är att stärka anläggningen 
inför framtiden genom att förbättra miljöprestanda och energieffekti
vitet samt möjliggöra framtida expansion. Investeringen omfattar 
uppgradering av sodapannan och dess rökgasrening till bästa till
gängliga teknik. Dessutom byggs en ny indunstning för att öka energi
effektiviteten vid bruket. Detta medför att förbrukning av fossil olja 
och externa biobränslen kraftigt kommer att reduceras. Investeringen 
bedöms uppgå till MSEK 900 fördelat på cirka 50 procent under 
2012, cirka 40 procent under 2013 och cirka 10 procent under 2014. 
Den 30 september 2012 hade MSEK 249 utbetalats.

Korsnäs
På Korsnäs industriområde i Gävle pågår ett projekt avseende en ny 
bioenergianläggning (Bomhus ). Samtliga huvudkomponenter är upp
handlade och arbetet med montage av utrustningen löper enligt plan. 
Investeringen i Bomhus uppgår för Korsnäs del till cirka MSEK 320, 
varav MSEK 274 hittills har utbetalats. Biopannan har tagits i drift 
och levererar nu kontinuerligt ånga till Korsnäs produktionsenhet i 
Gävle. Rökgaskondenseringen togs i drift i början på oktober och ger 
nu  leveranser av fjärrvärme till Gävle Energi. I tillägg till investering
en i Bomhus genomför Korsnäs ytterligare energiinvesteringar om 
cirka MSEK 145 i befintlig  anläggning för leverans av spillvärme till 
Gävle Energi, varav MSEK 121 har utbetalats per 30 september 2012.

Beslut har även fattats om att investera MSEK 270 i ombyggnad 
av en maskin (PM5) i Gävle, varav MSEK 133 har utbetalats per 
30 september 2012. Ombyggnad av maskinen skedde under ordinarie 
underhållsstopp hösten 2012 och är en offensiv kvalitetsinvestering 
för att förbättra ytan på kartongen.

Under andra kvartalet 2012 fattades beslut om att investera 
MSEK 250 i en ombyggnad av en maskin (KM5) i Frövi. Samtliga 
större upphandlingar är genomförda och ombyggnaden kommer att 
ske under ordinarie underhållsstopp våren 2013. Ombyggnaden 
 kommer att förbättra kartongens utseende och tryckbarhet samt ge ett 
 förbättrat styvhetsutbyte.

Även en ny externrening för vatten planeras i Gävle för drift
tagande senast i juni 2015. Investeringsbeloppet bedöms uppgå till 
 cirka MSEK 200–300.

effeKt av utgivna ännu ej  tillämPliga  
redovisningsPrinciPer
I Bomhus äger Korsnäs och Gävle Energi 50 procent vardera av 
 aktierna. Korsnäs redovisar detta joint venture i enlighet med kapital
andelsmetoden, vilket innebär att  Korsnäs andel av Bomhus eget 
 kapital redovisas som en tillgång och andelen av Bomhus resultat 
 redovisas på egen rad i Korsnäs resultaträkning. När nya redovisnings
principer i IFRS 10 och 11 blir tillämpliga i framtiden, i förväntan 
1 januari 2014, kommer att behöva utvärderas om Korsnäs innehav i 
Bomhus är att betrakta som ”joint operation”, ”joint venture” eller 
dotter bolag. Baserat på aktuella förutsättningar ligger klassificering 
som ”joint  operation” närmast till hands, vilket skulle innebära att 
kapital andelsmetoden behöver ersättas med konsolidering av Korsnäs 
intresseandel i respektive tillgång, skuld, intäkt och kostnad.

Det skulle innebära att istället för att redovisa Korsnäs andel i 
Bomhus eget kapital netto som en separat tillgång ska  andelen av 
varje  tillgång och skuld redovisas brutto i BillerudKorsnäs balans
räkning. På motsvarande sätt skulle andelen av varje intäkt och 
 kostnad inkluderas i resultaträkningen, istället för andelen av netto
resultatet på egen rad.

Endast balansräkningen skulle i dagsläget påverkas i nämnvärd 
utsträckning. Vid en konsoliderad proportion om 50 procent skulle, 
baserat på belopp per 30 september 2012, tillgångarna i Billerud
Korsnäs öka med MSEK 642; räntebärande skulder skulle öka med 
MSEK 577 och kortfristiga skulder med MSEK 65.

förvärv
billerud
Nedan redogörs för Billeruds huvudsak liga investeringar i koncern
företag och intresseföretag sedan 2009.

föRväRv gJoRDa av BilleRuD 2009–2012 

företag Datum omsättning land

Tenova Bioplastics AB 1 februari 2009 MSEK 35 Sverige

Paccess Packaging LLC 
(30 %) 20 juli 2011 MUSD 27 USA

UPMs förpacknings-
pappersverksamhet 1 juni 2012 MEUR 220 Finland

Korsnäs AB 29 november 2012 MSEK 8 573 Sverige

Korsnäs
De större investeringarna som genomfördes under perioden 2009–2011 var i Gävle en ny indunstningsanläggning, investeringen i Bomhus som skall 
uppföra en ny bioenergianläggning samt ytterligare energi investeringar i befintlig anläggning för leverans av spillvärme till Gävle Energi. 
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Den 1 juni 2012 förvärvade Billerud Finland Oy, ett helägt dotterbolag 
till Billerud AB, två pappersmaskiner från UPM samt viss del av till
hörande rörelsekapital. Förvärvet uppgick totalt till MSEK 1 073, 
varav MSEK 911 har hänförts till maskiner och inventarier och  
MSEK 162 till rörelsekapital. Affären minskar kraftigt Billeruds 
 massaexponering samt stärker erbjudandet inom förpackningspappers
området. Vidare reduceras även valutaexponeringen. Den förvärvade 
verk samheten konsoliderades från och med 1 juni 2012 och ingår i 
affärsområde Packaging & Speciality Paper. För mer information, se 
 avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information” under 
 rubriken ”Rörelse överlåtelseavtalet mellan Billerud och UPM”.

I juni 2012 ingick Billerud ett avtal om ett samgående med 
 Korsnäs. Samgåendet slutfördes den 29 november 2012.

För mer information, se avsnittet ”Billeruds samgående med 
 Korsnäs” samt avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
 information” under rubriken ”Samgåendeavtalet mellan Billerud och 
Kinnevik”.

Korsnäs
Nedan redogörs för Korsnäs huvudsakliga investeringar i koncern
företag sedan 2009.

föRväRv gJoRDa av koRsnäs 2009–2012 

företag Datum omsättning land

Rockhammars Bruk 1 april 2009 MSEK 260 Sverige

Latgran 14 juni 2012 MLVL 25 Lettland

Den 14 juni 2012 förvärvade Korsnäs 75 procent i Latgran från 
Kinnevik . För vidare information om Latgran, se avsnitten ”Informa
tion om Korsnäs” och ”Utvald finansiell information Korsnäs”. Den 
1 april 2009 förvärvade Korsnäs Rockhammars Bruk från Rottneros 
AB. Köpeskillingen uppgick totalt till MSEK 145 och Korsnäs  blev 
genom förvärvet huvudsakligen självförsörjande med massa till hela 
pappers och kartongproduktionen.

materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar består i huvudsak av maskiner och 
inventarier. För information om inteckningar på dessa tillgångar, se 
not 29 i Billeruds årsredovisning 2011 och not 25 i Korsnäs årsredo
visning 2011. För vidare information om BillerudKorsnäs materiella 
anläggningstillgångar, se not 10 i Billeruds års redovisning 2011 samt 
not 10 i Korsnäs årsredovisning 2011.

ProduKt- ocH ProcessutvecKling
Kostnaderna för produkt och processutveckling, till den del som avser 
forskningsaktiviteter, belastar resultatet det år de uppkommer och 
 motsvarade 2011 cirka 0,5 procent av Billeruds rörelsekostnader. 
 Därutöver läggs resurser löpande på produkt och affärsutveckling 
samt processutveckling inom verksamheten.

KänsligHetsanalys
Nedan redovisas hur resultat före skatt påverkas vid en isolerad 
 förändring av några av de viktigaste intäkts och kostnadsfaktorerna 
2011.

Billeruds känslighet har justerats för förvärvet av pappersmaskiner 
från UPM.

känsligHetsanalYs 

ungefärliga effekter på resultat före skatt, 2011

variabel förändring
Billerud, 

msek
korsnäs, 

msek

Försäljningsvolym +/–10 % +/–400 +/–325

Massapris +/–10 % +/–50 –

Växelkurser, SEK *) +/–10 % +/–600 +/–60

Vedpris +/–10 % –/+320 –/+ 280

Elpris +/–10 % –/+20 –/+ 25

*) Exklusive effekt av valutasäkringar.

finansiell exPonering ocH risKHantering
allmänt
Nedan beskrivs BillerudKorsnäs policies vad gäller finansiell risk
hantering vilka överensstämmer med de policies som före samgåendet 
gällde för Billerud. Dessa policies gäller tillsvidare för Billerud
Korsnäs men till följd av samgåendet kommer styrelsen i 
 Billerud Korsnäs att göra en översyn av existerande policies under 
2013 vilket kan komma att leda till förändringar.

Koncernen lägger stor vikt vid att minimera såväl finansierings
risken som ränterisken i upplåningen. Dessutom eftersträvas att inte 
vara beroende av enstaka finansieringskällor samt att ha en konservativ 
hållning avseende motparter vid placering av eventuell överskotts
likviditet. För att hantera de finansiella riskerna har ett antal över
gripande regler etablerats inom Koncernen. Arbetet med att reducera 
de finansiella riskerna sker i enlighet med en av styrelsen årligen 
 fastställd finans policy. Ansvaret för Koncernens finansiering och finan
siella riskhantering är centraliserad till Koncernens finansavdelning. 
Koncernens huvudsakliga finansiella riskexponering består av valuta
risk, finansieringsrisk och ränterisk. En annan finansiell risk är mot
partsrisk, även kallad kreditrisk. Motpartsförhållanden och motparts
risker vad avser finansiella derivat regleras inom ramen för gällande 
finanspolicy. Verkliga värden för dessa instrument hämtas från börs 
och andra organiserade marknadsplatser. Där priset ej kan avläsas 
direkt har värdering gjorts genom värderingsmodeller där framtida 
kassaflöden diskonterats med aktuella marknadsräntor.

valutarisk
Valutarisk är den balans och resultateffekt en valutakursförändring 
orsakar. BillerudKorsnäs är strukturellt exponerat för valutaföränd
ringar genom att en huvuddel av intäkterna faktureras i utländska 
 valutor. Huvuddelen av rörelsekostnaderna är dock i SEK. Undantag 
utgörs främst av produktionskostnader i Finland, Storbritannien och 
Baltikum, fraktkostnader, kostnader för importerad vedråvara och 
kemikalier, som huvudsakligen påverkas av EUR och USD. Koncer
nens nettovalutaexponering är betydande och fördelar sig i huvudsak 
på valutorna EUR, USD och GBP. 

Tabellen nedan redovisar BillerudKorsnäs ungefärliga valuta
exponering.

nettovalutaexponeRing 

Nettovalutaexponering som andel av nettoomsättning  Ca 30%

Andel av nettovalutaexponeringen i Europeiska valutor (huvudsakligen EUR) Ca 3/4

Andel av nettovalutaexponeringen i valutor utanför Europa  
(huvudsakligen USD) Ca 1/4
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Valutarisk – transaktionsexponering
Transaktionsexponering är risken för att ändrade valutakurser för 
exportintäkter och importkostnader påverkar BillerudKorsnäs rörelse
resultat och anläggningstillgångars anskaffningsvärde negativt. 

För att reducera konsekvenserna av valutaexponeringen säkrar 
Bolaget löpande ett prognostiserat nettoflöde i utländska valutor. I den 
av styrelsen fastställda finanspolicyn anges att cirka 50 procent av 
 flödet den närmaste tolvmånadersperioden alltid ska vara säkrat. 
 Kurssäkringen kan dock ökas till 100 procent av flödet de närmaste 
15 månaderna om det bedöms lämpligt med hänsyn till lönsamhet och 
valutasituation.

Affärsområdena inom BillerudKorsnäs styrs utifrån vid varje tid
punkt gällande valutakurser för att uppnå en kontinuerlig anpassning 
av de kommersiella villkoren till rådande valutasituation. Affärs
områdenas huvudmål är rörelsemarginalen, som mäts exklusive 
resultat effekter från valutasäkringen av valutaflödena. Resultateffekter 
från valutaförändringar i rörelsekapitalet hanteras centralt och matchas 
mot motsvarande resultat för valutasäkringen.

Valutarisk – omräkningsexponering
Omräkningsexponering är den risk som BillerudKorsnäs är exponerad 
för vid omräkning av de utländska dotterbolagens resultat och balans
räkningar till SEK.

BillerudKorsnäs har även tillgångar i utländsk valuta främst 
genom ägandet av tillgångar i Storbritannien, Finland och Lettland.

Det sysselsatta kapitalet i utländsk valuta uppgick per 30 septem
ber 2012 till MSEK 1 341, varav MSEK 1 366 finansierats med eget 
kapital. 

Nettotillgångarna i GBP, MSEK 145, säkrades genom upptagna 
lån i moderbolaget till 29 procent, medan ingen säkring sker av netto
tillgångarna i övriga valutor.

finansieringsrisk
Finansieringsrisken utgörs av att finansiering inte kan erhållas, eller 
erhållas endast till kraftigt ökade kostnader. För att säkerställa att 
 Koncernen i alla lägen har tillgång till extern finansiering ska finans
avdelningen tillse att kreditlöften, korta såväl som långa, finns till
gängliga. Högsta kostnadseffektivitet inom givna ramar ska efter
strävas. Långivarbasen ska även vara rimligt diversifierad för att inte 
vara alltför beroende av enskilda finansieringskällor. Återbetalnings
strukturen på Koncernens lån ska anpassas så att låneförfallen fördelas 
jämt över  perioden. Finansiella placeringar får endast göras i vissa 
typer av instrument med låg risk varvid räntebindningstiden inte får 
överstiga sex månader.

ränterisk
Ränterisken utgörs av den resultateffekt som en ränteförändring 
 orsakar. Hur snabbt en trendmässig ränteförändring får effekt på 
 resultatet beror på lånens och placeringarnas räntebindningstid. 

För att Bolaget ska nå en kostnadseffektiv finansiering och att en 
större negativ ränteförändring inte ska få allt för stor inverkan på 
 Koncernens resultat är BillerudKorsnäs norm att lånestocken ska ha en 
genomsnittlig räntebindning på 18 månader med tillåten avvikelse på 
+/– 12 månader. För att nå normen används räntederivat, företrädesvis 
ränteswappar. Prisrisk definieras som den resultateffekt förändringar i 
priser på utestående kapitalinstrument kan ge. Bolaget är nettolån
tagare och investerar endast undantagsvis i noterade instrument. 
 Investeringar görs också med kort räntebindning för att minimera 
ränte risken för investeringar.

Kreditrisk
Med kreditrisk avses bland annat att en motpart i en finansiell transak
tion inte kan fullfölja sina åtaganden. Om BillerudKorsnäs åtgärder för 
att minimera kreditrisk inte är tillräckliga kan detta få en negativ effekt 
på BillerudKorsnäs finansiella ställning och resultat.

För att undvika detta definieras det klart i Bolagets finanspolicy 
hur eventuella likviditetsöverskott kan placeras.

tendenser ocH väsentliga förändringar sedan 
offentliggörande av delårsraPPort för Perioden 
januari – sePtember 2012
Billeruds samgående med Korsnäs genomfördes den 29 november 
2012. Se vidare sidorna 20–21. Samgåendet skapar ett starkare bolag 
som är bättre positionerat att erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga 
produkter och lösningar på den växande globala förpackningsmark
naden. För mer information om aktuella tendenser för Bolaget, 
se avsnittet ”Delårsrapport Januari – september 2012” samt avsnittet 
”Utvald finansiell information Korsnäs” under rubriken ”Januari – 
 september 2012 i jäm förelse med Januari – september 2011”.

Utöver samgåendet med Korsnäs har det inte skett någon väsentlig 
förändring av Bolagets finansiella ställning eller marknadsposition 
sedan  delårsrapporten för perioden januari – september 2012 
 offentliggjordes.

Den 21 november 2012 röstade Sveriges Riksdag för att sänka 
bolagsskatten från 26,3 till 22,0 procent. Den sänkta skattesatsen har en 
engångseffekt på BillerudKorsnsäs redovisning med en minskning av 
uppskjutna skatteskulder och en motsvarande ökning av eget kapital 
som redovisas via resultaträkningen. Baserat på balansräkningen per 
30 september 2012 uppskattas beloppseffekten till MSEK 506. Det 
betyder att beräknad nettoskuldsättningsgrad minskar från 0,90 till 
0,85. 
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Hannu RYöppönen

styrelseordförande sedan 2012 samt ordförande i 
ersättningsutskottet och ledamot i integrations-
utskottet

född: 1952
utbildning: Civilekonomexamen, Svenska Handels hög-
skolan, Helsingfors.
övriga uppdrag: Styrelseordförande i Hakon Invest 
Aktiebolag och i Altors Private Equity-fonder samt vice 
styrelse ordförande i Rautaruukki Oyj. Styrelseledamot i 
Neste Oil Oyj, Novo Nordisk A/S, Amer Sport Corporation Oyj 
och Value Creation Investments Ltd. Hannu Ryöppönen är 
även medlem av Citi Nordics Advisory Board.
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: Styrelseordförande i Tiimari Oyj. Ekonomi-
direktör och vice VD för Stora Enso Oyj samt styrelseledamot 
i Korsnäs och Portendo AB. Hannu Ryöppönen har en 
bakgrund som ekonomidirektör och vice VD för Royal Ahold 
samt som ekonomidirektör för IK Investment Partners 
(tidigare Industri Kapital) och IKEA-koncernen. Han har även 
varit styrelseledamot i ICA AB samt haft ett flertal uppdrag 
inom Chemical Bank och Alfa Laval.
aktieinnehav i Billerudkorsnäs: 8 960 Aktier genom sitt 
helägda investmentbolag Pecun, Inc.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, 
oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

mia BRunell livfoRs

styrelseledamot sedan 2012 samt ledamot i 
ersättningsutskottet

född: 1965
utbildning: Ekonomlinjen, Stockholms universitet.
övriga uppdrag: VD och koncernchef för Kinnevik. 
Styrelse ordförande i Metro International S.A. Styrelse ledamot 
i Tele 2 AB, Millicom International Cellular S.A., Modern 
Times Group MTG AB, Efva Attling Stockholm Aktiebolag, 
H & M Hennes & Mauritz AB och CDON Group AB samt 
flertalet uppdrag inom Kinnevikkoncernen.
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: Styrelseledamot i Korsnäs, Transcom WorldWide 
S.A., Bergvik Skog och Attling Holding AB samt flertalet 
uppdrag inom Kinnevik- och Korsnäs koncernen.
aktieinnehav i Billerudkorsnäs: –

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, inte 
oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

lennaRt Holm

styrelseledamot sedan 2012 samt ledamot i 
revisionsutskottet och ordförande i integrations-
utskottet

född: 1960
utbildning: Civilingenjör kemiteknik, Chalmers tekniska 
högskola, Göteborg. Ekonomexamen, Göteborgs universitet. 
övriga uppdrag: Styrelseordförande i Vida Aktiebolag, 
Nexam Chemical AB, SI Technology Investments AB och 
Chamber Tech AB. Styrelseledamot i BioMass C Holding AB, 
Nattaro Labs AB, Hempel A/S, Vigmed AB, Lahega Kemi 
Aktiebolag, Croviva Invest AB samt i Lennart Holm 
Development AB där han även är VD och ägare. Lennart 
Holm är vidare vice ordförande i SOS Barnbyar Sverige.
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: Styrelseordförande i Perstorp Holding AB, 
Financiere Foret Ett AB, Financiere Foret Två AB, Financiere 
Foret Trois AB, UGI partners AB, Polygiene AB och Croviva 
Invest AB. Styrelseledamot i Vatus Medical AB och 
Chr Hansen A/S. Lennart Holm har en bakgrund som 
styrelseledamot i Industrifonden och VD för Perstorp Holding 
AB. Han har tidigare även varit verksam inom Stora Enso 
samt som partner i PAI partners SAS.
aktieinnehav i Billerudkorsnäs: –

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, 
oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

styrelse, bolagsledning ocH revisor

stYRelse
styrelsens sammansättning sedan samgåendet genomfördes den 29 november 2012 1)

namn föDD invalD Befattning aktieinneHav *)

Hannu Ryöppönen 1952 2012 Ordförande 8 960

Mia Brunell Livfors 1965 2012 Ledamot –

Lennart Holm 1960 2012 Ledamot –

Jan Homan 1947 2012 Ledamot –

Gunilla Jönson 1943 2003 Ledamot 2 250

Michael M.F. Kaufmann 1948 2005 Ledamot 9 500

Wilhelm Klingspor 1962 2012 Ledamot –

Mikael Larsson 1968 2012 Ledamot 2 000

Helén Gustafsson 1971 2010 Arbetstagarledamot 517

Kjell Olsson 1959 2012 Arbetstagarledamot –

Kurt Lindvall 1951 2001 Arbetstagarsuppleant –

Tobias Söderholm 1975 2012 Arbetstagarsuppleant –

*)  Eget och närståendes innehav.

1)   Vid årsstämman 2012 omvaldes styrelseledamöterna Ingvar Petersson, Helena Andreas, Mikael Hellberg, Gunilla Jönson, Michael M.F. Kaufmann, Ewald Nageler och Yngve Stade. Lennart Holm och  

Jan Homan valdes till nya styrelseledamöter. I samband med att Billerud tillträdde aktierna i Korsnäs och Hannu Ryöpönnen, Mia Brunell Livfors, Wilhelm Klingspor och Mikael Larsson tillträdde som 

 styrelseledamöter så lämnade Ingvar Petersson, Helena Andreas, Mikael Hellberg, Ewald Nageler och Yngve Stade sina styrelseuppdrag.

Detta avsnitt innehåller information om styrelsen, bolagsledningen och revisor i BillerudKorsnäs.
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Jan Homan

styrelseledamot sedan 2012 samt ledamot i 
revisionsutskottet

född: 1947
utbildning: Ekonomistudier, University of Commerce, Wien.
övriga uppdrag: Styrelseordförande i Constantia Flexibles 
Group. Styrelseledamot i Allianz Elementar Versicherungs AG, 
Erste Group Bank AG och Slovenska Sporitelna. Chef för 
European Aluminium Foil Association och Flexible Packaging 
Europe.
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: VD för Constantia Flexibles Group. Jan Homan 
har även en bakgrund som VD för Constantia Teich Group.
aktieinnehav i Billerudkorsnäs: –

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, 
oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

gunilla Jönson

styrelseledamot sedan 2003

född: 1943
utbildning: Civilingenjör och teknologie doktor maskin- 
och transportteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.
övriga uppdrag: Styrelse ordförande i International 
Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE). Vice 
styrelseordförande i Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag. 
Styrelseledamot i CIT Synergo Aktiebolag, SIK – Institutet för 
Livsmedel och Bioteknik AB, Invest in Skåne AB, Packbridge 
AB (svb), CIT (Stiftelsen Chalmers Industriteknik) och 
Blekinge Tekniska Högskola. Professor i förpackningslogistik 
vid Lunds tekniska högskola. 
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: Styrelseledamot i Innovationsbron Syd AB, Lund 
University Development AB och VINNOVA, Sveriges 
innovationsmyndighet. Gunilla Jönson har en bakgrund som 
rektor vid Lunds tekniska högskola samt som direktör för 
miljö och produktsäkerhet samt teknisk utveckling i SCA 
Packaging. 
aktieinnehav i Billerudkorsnäs: 2 250 Aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, 
oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

micHael m.f. kaufmann

styrelseledamot sedan 2005 samt ledamot i 
ersättningsutskottet

född: 1948
utbildning: MBA, universiteten i Stuttgart och 
Erlangen-Nürnberg.
övriga uppdrag: Styrelseordförande och VD för  
Frapag.
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: Vice styrelse ordförande i Billerud. Styrelse-
ledamot i Hirsch Servo AG och Immofinanz Immobilien 
Anlagen AG samt ett flertal uppdrag inom Frantschach/
Mondi.
aktieinnehav i Billerudkorsnäs: 9 500 Aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, inte 
oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

WilHelm klingspoR

styrelseledamot sedan 2012

född: 1962
utbildning: Examinerad skogsmästare, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Skinnskatteberg samt ekonomistudier.
övriga uppdrag: Styrelseledamot och VD för Hellekis Säteri 
Aktiebolag. Styrelse ledamot i Kinnevik, Handelsbanken i 
Lidköping, Hellekis Energi AB, Epikuré Fastigheter AB, 
Utvecklingsaktiebolaget Ullersbro och Apotek Vita Hästen 
AB.
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: Styrelseledamot i Korsnäs samt uppdrag inom 
Korsnäs koncernen.
aktieinnehav i Billerudkorsnäs: –

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, inte 
oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

mikael laRsson

styrelseledamot sedan 2012 samt ordförande i 
revisionsutskottet

född: 1968
utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet
övriga uppdrag: Ekonomidirektör för Kinnevik. 
Styrelseledamot i Transcom WorldWide S.A. och Bergvik Skog 
samt flertalet uppdrag inom Kinnevikkoncernen.
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: Flertalet uppdrag inom Kinnevik- och 
Korsnäskoncernen.
aktieinnehav i Billerudkorsnäs: 2 000 Aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, inte 
oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

Helén gustafsson

arbetstagarledamot, ptk, sedan 2010

född: 1971
utbildning: Högskoleingenjör, kemiteknik,  
Tekniska högskolan, Linköpings universitet.
övriga uppdrag: –
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: –
aktieinnehav i Billerudkorsnäs: 517 Aktier

Oberoende i förhållande till ledningen och Bolagets större 
ägare, inte oberoende i förhållande till Bolaget.

kJell olsson

arbetstagarledamot, pappers, sedan 2012

född: 1959
utbildning: Fackförbundsutbildningar
övriga uppdrag: –
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: –
aktieinnehav i Billerudkorsnäs: –

Oberoende i förhållande till ledningen och Bolagets större 
ägare, inte oberoende i förhållande till Bolaget.

kuRt linDvall

arbetstagarsuppleant, pappers, sedan 2001 samt 
ledamot i revisionsutskottet

född: 1951
utbildning: –
övriga uppdrag: –
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: –
aktieinnehav i Billerudkorsnäs: –

Oberoende i förhållande till ledningen och Bolagets större 
ägare, inte oberoende i förhållande till Bolaget.

toBias söDeRHolm

arbetstagarsuppleant, ptk, sedan 2012

född: 1975
utbildning: Civilingenjör, kemiteknik, Chalmers tekniska 
högskola, Göteborg.
övriga uppdrag: Arbetstagarledamot i Kinnevik.
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: –
aktieinnehav i Billerudkorsnäs: –

Oberoende i förhållande till ledningen och Bolagets större 
ägare, inte oberoende i förhållande till Bolaget.
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Bolagsledning
bolagsledningens sammansättning sedan samgåendet genomfördes den 29 november 2012

namn Född

ledande BeFattning  
i Billerud eller  
Korsnäs sedan FunKtion

aKtie- 
innehav *)

Per Lindberg 1959 2005 VD och koncernchef 24 182

Christer Simrén 1961 2008 Vice VD, operativ direktör (COO)  
samt direktör Consumer Board

1 000

Per Bjurbom 1961 2007 Produktionsdirektör 6 000

Uno Brinnen 1956 2001 Skogsdirektör –

Lennart Eberleh 1969 2006 Direktör Containerboard 4 000

Karin Hågfeldt 1970 2011 Personaldirektör 2 000

Susanne Lithander 1961 2011 Ekonomidirektör 650

Johan Nellbeck 1964 2006 Direktör Packaging Paper 10 000

Per Persson 1951 2006 Direktör Supply Chain Management & IT –

Ulrika Spåls 1973 2010 Direktör Communication & Change 
Management

–

Mikael Westerberg 1964 2006 Direktör Business Support –

Magnus Wikström 1963 2010 Direktör Technology & Strategic 
 Development

5 000

*)  Eget och närståendes innehav. 

Per lindBerg

vd och koncernchef
VD och koncernchef för Billerud sedan 2005

Född: 1959
utbildning: Civilingenjör och teknologie doktor,  
Chalmers tekniska högskola, Göteborg.
övriga uppdrag: Styrelseordförande i YKI, Ytkemiska 
Institutet AB. Styrelseledamot i VindIn AB och Middlepoint 
AB samt flertalet uppdrag inom BillerudKorsnäskoncernen.
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: Styrelseledamot i Hammar Invest AB samt 
bolagsman i Pelicon HB. Per Lindberg har en bakgrund som 
VD för Korsnäs och vice VD för Kinnevik.
aktieinnehav i BillerudKorsnäs: 24 182 Aktier

uno Brinnen

skogsdirektör
Medlem av Korsnäs bolagsledning sedan 2001

Född: 1956
utbildning: Jägmästare skogsbruk, Sveriges Lantbruks
universitet, Umeå. Licentiateexamen, Skogsbruk, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Garpenberg.
övriga uppdrag: Styrelseledamot i Future Position X 
Service AB. 
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: Skogsdirektör för Korsnäs samt flertalet uppdrag 
inom Korsnäskoncernen.
aktieinnehav i BillerudKorsnäs: –

Christer simrén

vice vd, operativ direktör (Coo) samt direktör 
Consumer Board
VD för Korsnäs sedan 2008

Född: 1961
utbildning: Teknologie doktor industriell organisation samt 
civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 
Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg.
övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bomhus Energi 
Aktiebolag och Vireo Energy AB. Styrelseledamot i 
Aktiebolaget Geveko. 
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: Medlem i ledningsgruppen i Kinnevik. 
Styrelseordförande i Grycksbo Paper Holding AB. 
Styrelseledamot i Handelskammaren Värmland Service AB, 
Åmotfors Energi AB samt Nordic Paper AB. Christer Simrén 
har även varit VD för Wermland Paper AB och Korsnäs samt 
innehaft flertalet uppdrag inom Korsnäskoncernen.
aktieinnehav i BillerudKorsnäs: 1 000 Aktier

lennart eBerleh

direktör Containerboard
Medlem av Billeruds bolagsledning sedan 2006

Född: 1969
utbildning: Civilingenjör, tekniska högskola Carolo 
Wilhelmina, Braunschweig. Executive MBA, Mgruppen.
övriga uppdrag: Styrelseledamot inom Paccess Packaging 
LLC samt flertalet uppdrag inom Billerudkoncernen.
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: –
aktieinnehav i BillerudKorsnäs: 4 000 Aktier

Per BJurBom

Produktionsdirektör
Medlem av Billeruds bolagsledning sedan 2007

Född: 1961
utbildning: Civilingenjör maskin, Kungliga tekniska 
högskolan, Stockholm.
övriga uppdrag: –
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: Styrelseledamot i The Paper Province ekonomisk 
förening samt flertalet uppdrag inom Billerudkoncernen.
aktieinnehav i BillerudKorsnäs: 6 000 Aktier

Karin hÅgFeldt

Personaldirektör
Medlem av Billeruds bolagsledning sedan 2011

Född: 1970
utbildning: Personal och arbetslivsprogrammet, Umeå 
Universitet. Executive MBA, Handelshögskolan, Stockholm.
övriga uppdrag: –
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: Flertalet uppdrag inom bl.a. HR och supply chain 
för AstraZeneca AB.
aktieinnehav i BillerudKorsnäs: 2 000 Aktier
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susanne litHanDeR

ekonomidirektör
Ekonomidirektör för Billerud sedan 2011

född: 1961
utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan 
Göteborg. 
övriga uppdrag: Styrelseledamot i Acando AB, 
Susanne Lithander Consulting AB samt flertalet uppdrag 
inom BillerudKorsnäskoncernen.
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: Styrelseordförande i Mercuri International 
Sverige Aktiebolag och Ericsson TEMS AB. Styrelseledamot i 
SCF i Göteborg AB, Sälj och Marknadshögskolan i Sverige AB 
och Säljuniversi tetet i Sverige AB. Koncernchef och VD för 
Mercuri International Group AB, vice VD och Head of Product 
Area Advise, BU Global Services i Ericsson AB samt vice VD 
och projektledare för One-Company-Project i SCA. 
aktieinnehav i Billerudkorsnäs: 650 Aktier

ulRika spåls

Direktör communication & change management
Medlem av Korsnäs bolagsledning sedan 2010

född: 1973
utbildning: Kandidatexamen, planingenjör samt 
psykologistudier, Högskolan i Gävle. Senior management-
program, IMD, Lausanne.
övriga uppdrag: Styrelseledamot i BRC Utvecklingspartner 
AB och Föreningen Svenska Re.
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: HR-direktör för Korsnäs med ansvar för 
kommunikation och verksamhetsutveckling enligt WCM 
(World Class Manufacturing) samt HR- och talent-manager 
för Sandvik Materials Technology där hon också arbetat med 
affärssystemutveckling.
aktieinnehav i Billerudkorsnäs: –

JoHan nellBeck

Direktör packaging paper
Medlem av Billeruds bolagsledning sedan 2006

född: 1964
utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet. 
Executive MBA, Mgruppen.
övriga uppdrag: Styrelseledamot i CEPI Eurokraft, 
PaperImpact och Lennart Nellbeck Consult Aktiebolag samt 
uppdrag inom Billerudkoncernen.
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: –
aktieinnehav i Billerudkorsnäs: 10 000 Aktier

mikael WesteRBeRg

Direktör Business support
Medlem av Korsnäs bolagsledning sedan 2006

född: 1964
utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet.  
MBA, University of Warwick.
övriga uppdrag: –
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: Direktör Strategisk Planering för Korsnäs samt 
flertalet uppdrag inom Korsnäskoncernen.
aktieinnehav i Billerudkorsnäs: –

peR peRsson

Direktör supply chain management & it
Ekonomidirektör för Korsnäs sedan 2006

född: 1951
utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet.
övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bomhus Energi 
Aktiebolag. 
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: Styrelseledamot i Karskär Energi Aktiebolag och 
ScanFibre Logistics. Ekonomidirektör för Korsnäs samt 
flertalet uppdrag inom Korsnäskoncernen. 
aktieinnehav i Billerudkorsnäs: –

magnus WikstRöm

Direktör technology & strategic Development
Medlem av Billeruds bolagsledning sedan 2010

född: 1963
utbildning: Magisterexamen kemiteknik samt teknologie 
doktor och docent i pappersteknik, Kungliga tekniska 
högskolan, Stockholm. MBA, Mgruppen.
övriga uppdrag: Styrelseledamot i INNVENTIA AB samt 
flertalet uppdrag inom Billerudkoncernen.
uppdrag avslutade under de senaste fem åren/
Bakgrund: Styrelseledamot i YKI, Ytkemiska Institutet AB.
aktieinnehav i Billerudkorsnäs: 5 000 Aktier

RevisoR
Vid årsstämman 2009 nyvaldes det registrerade 
revisions bolaget Ernst & Young AB med postadress 
Box 7850, 103 99 Stockholm, till Bolagets revisor intill slutet 
av årsstämman 2013. Auktoriserade revisorn Lars Träff är 
huvudansvarig revisor. Lars Träff är född 1954 och medlem 
av FAR och har deltagit i revisionen av Billerud sedan 2009.
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övriga uPPlysningar avseende 
styrelsen ocH bolagsledningen
Samtliga styrelseledamöter och medlemmar 
i bolagsledningen kan nås under postadress 
BillerudKorsnäs AB, Box 703, 169 27 Solna.

BillerudKorsnäs styrelse bedöms av 
Bolaget uppfylla Svensk kod för bolags
styrnings krav på oberoende gentemot 
 Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets 
 större ägare. Mia Brunell Livfors är VD samt 
koncernchef, Mikael Larsson är finans
direktör och Wilhelm Klingspor är styrelse
ledamot i BillerudKorsnäs största aktieägare 
Kinnevik som äger mer än 10 procent av 
Aktierna i BillerudKorsnäs. Michael M.F. 
Kaufmann är styrelseordförande och CEO 
(VD) i BillerudKorsnäs näst största ägare, 
Frapag, som äger mer än 10 procent av 
Aktierna i Billerud Korsnäs. Mer information 
om ägarförhållandena finns i avsnittet 
”Aktiekapital och ägar förhållanden”.

Det förekommer inte familjeband mel
lan styrelseledamöterna och medlemmarna 
av bolagsledningen. Ingen av styrelse
ledamöterna eller medlemmarna i bolags
ledningen är, eller har under de senaste fem 
åren varit, utöver vad som framgått ovan, 
medlem i styrelsen, VD eller annan ledande 
befattning eller delägare i något företag. 
 Ingen styrelseledamot eller medlem av 
bolagsledningen har dömts i bedrägeri
relaterade mål. Ingen styrelseledamot eller 
medlem av bolags ledningen har de senaste 
fem åren varit inblandad i konkurs, likvida
tion eller konkurs förvaltning i egenskap av 
styrelse medlem, medlem av bolagsledning
en, annan ledande befattning eller delägare. 
Ingen av styrelseledamöterna eller medlem
marna i bolagsledningen har anklagats och/
eller  blivit föremål för sanktioner från 
 myndigheter eller  godkända yrkessamman
slutningar med  lagstöd eller fått närings
förbud under de senaste fem åren.

Det föreligger ingen potentiell intresse
konflikt hos någon styrelseledamot eller 
medlem av bolagsledning, det vill säga 
 ingen av personerna i styrelsen eller bolags
ledningen har privata intressen som står i 
strid med  BillerudKorsnäs. Att vissa 
 personer i styrelsen och bolagsledningen har 
 ekonomiska intressen i BillerudKorsnäs 
genom att de äger Aktier i Bolaget framgår 
ovan i detta avsnitt. Bolaget har ingått avtal 
med Kinnevik och Frapag enligt vad som 
beskrivs i avsnittet ”Legala frågor och 
 kompletterande information” under rubriken 
”Teckningsåtaganden”. Bolaget har även 
ingått avtal med Kinnevik avseende för värvet 
av aktierna i Korsnäs enligt vad som beskrivs 
i avsnittet ”Legala frågor och  kompletterande 
information” under rubriken ”Samgående
avtalet mellan Billerud och  Kinnevik”. Som 
framgått ovan under denna rubrik ingår 
styrelse ledamöterna Mia  Brunell Livfors   
och Mikael Larsson i  koncernledningen i 
 Kinnevik och styrelse ledamoten Wilhelm 
Klingspor är, tillsammans med övriga 
 medlemmar i familjen Klingspor, större 
 ägare och är medlem i  styrelsen i Kinnevik. 
 Michael M.F. Kaufmann är styrelseord
förande och CEO (VD) i  Frapag. Det kan 
inträffa att Kinnevik (enligt nämnda sam
gåendeavtal eller nämnda avtal om teckning 
av nya Aktier) respektive  Frapag (enligt 
nämnda avtal om teckning av nya Aktier) 
har, eller i framtiden får, intressen som 
 skiljer sig från B illerud Korsnäs under dessa 
avtal. Ett dotterbolag till Frapag bedriver 
verksamhet som konkurrerar med Koncer
nens största kund, som är en kund inom 
området vätskekartong och står för en 
 betydande del av Koncernens omsättning. 
Det kan därför inträffa att Frapag har, eller i 
framtiden får, intressen som skiljer sig från 
BillerudKorsnäs i relationen till Koncernens 
största kund.

Som framgått var ett villkor för Transaktio
nens genomförande att en extra bolags
stämma i Billerud godkände Transaktionen. 
Ytterligare ett villkor var att en extra bolags
stämma i Billerud valde den styrelse som vid 
tidpunkten för detta prospekt är Bolagets 
 sittande styrelse (styrelsen valdes in vid den 
extra bolagsstämman den 14 september 
2012). Det har därutöver inte förekommit 
särskild överenskommelse mellan Bolaget 
och större aktieägare, kunder, leverantörer 
eller andra parter som legat till grund för att 
någon av styrelseledamöterna eller medlem
marna i ledningen valts in i styrelsen eller 
anställts i Bolagets ledning. 

Inget bolag i Koncernen har ingått avtal 
som ger styrelseledamöter eller medlemmar 
i ledningsgruppen rätt till förmåner efter det 
att anställningen har avslutats (medlemmar i 
bolagsledningen kan dock ha rätt till ersätt
ning under viss tid efter uppsägningen i 
enlighet med vad som anges i avsnittet 
”Bolagsstyrning” under rubriken ”Riktlinjer 
för ersättning till ledande befattningshavare 
med mera”). Även övrig information om 
ersättningar och förmåner till Billerud
Korsnäs styrelse och ledningsgrupp redo
visas i avsnittet ”Bolagsstyrning”.

Några begränsningar föreligger inte i 
styrelseledamöternas eller medlemmarna i 
bolagsledningens möjligheter att avyttra sina 
innehav av Aktier bortsett från att de med
lemmar i bolagsledningen som deltar i 
 Bolagets långsiktiga incitamentsprogram 
enligt programmens villkor måste behålla de 
Aktier de allokerat till programmen under 
den treåriga så kallade intjänandeperioden 
för att ha rätt att tilldelas Aktier. 
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Bolagsstyrningen i BillerudKorsnäs utgår 
från lag, bolagsordningen, NASDAQ OMXs 
Regelverk för emittenter och noteringsavtal 
samt de regler och rekommendationer som 
ges ut av relevanta organisationer. Billerud
Korsnäs tillämpar Svensk kod för bolags
styrning (”Koden”). Koden bygger på princi
pen ”följ eller förklara”. Detta innebär att ett 
företag som tillämpar Koden kan avvika från 
enskilda regler, men ska då avge förklaring 
där skäl till avvikelsen redovisas. Billerud
Korsnäs kommer att redovisa följande 
av vikelser från Koden under 2012. Styrel
sens vice ordförande Michael M.F. Kauf
mann var inför årsstämman 2012 ordförande 
i valberedningen och inför årsstämman 2013 
har Mia Brunell Livfors utsetts till ordför
ande i valberedningen. Detta avviker från 
vad Koden föreskriver om att styrelse
ledamöter inte ska vara valberedningens 
 ordförande. Avvikelserna sker i enlighet med 
beslut från årsstämmorna 2011 och 2012 om 
regler för till sättande av valberedning enligt 
vilka val beredningens ordförande ska vara 
den ledamot i valberedningen som represen
terar den största ägaren. Besluten är i Bola
gets och alla aktieägares intresse och en 
naturlig följd av Michael M.F. Kaufmanns 
respektive Mia Brunell Livfors anknytning 
till Bolagets största aktieägare vid tidpunkten.

bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta i BillerudKorsnäs 
angelägenheter utövas vid bolagsstämma 
som enligt aktiebolagslagen är Bolagets 
högsta beslutande organ. Regler som styr 
bolagsstämman finns bland annat i aktie
bolagslagen, Koden och bolagsordningens 
§ 8 och 9.

Samtliga aktieägare som är registrerade i 
aktieboken per avstämningsdagen och som 
anmält deltagande i tid har rätt att delta vid 
stämman och rösta för det totala innehavet 
av Aktier. Kallelse till bolagsstämma sker 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på 
 Bolagets webbplats samt annonseras i Post 
och Inrikes Tidningar. Samtidigt som 
 kallelse sker annonseras en upplysning om 
att kallelse har skett i Svenska Dagbladet. 
En aktieägare som vill få ett ärende behand
lat vid årsstämman ska begära detta skrift
ligen hos styrelsen. Ärendet ska tas upp vid 
årsstämman, om begäran har kommit in till 
styrelsen senast sju veckor innan årsstäm
man. Alla aktieägare har rätt att på stämman 
ställa  frågor till Bolaget om de ärenden som 
tas upp på stämman och Bolagets och 
 Koncernens ekonomiska situation.

Årsstämma ska hållas i Stockholm inom sex 
månader från räkenskapsårets utgång. Bola
gets räkenskapsår löper från och med den 
1 januari till och med den 31 december och 
vanligen äger årsstämman rum i april eller 
maj månad. Årsstämman beslutar bland 
annat om fastställande av Bolagets årsredo
visning, disposition av Bolagets vinst eller 
förlust och om ansvarsfrihet för styrelse
ledamöter och verkställande direktören. Års
stämman utser också styrelseledamöter och 
revisorer samt beslutar om inrättande av val
beredning, styrelsens och revisorernas 
 arvoden samt riktlinjerna för bestämmande 
av lön och annan ersättning till VD och den 
övriga koncernledningen.

Beslut vid bolagsstämman fattas normalt 
med enkel majoritet utom i de fall där aktie
bolagslagen uppställer krav på en högre 
andel av de på stämman företrädda aktierna 
och avgivna rösterna, till exempel vid beslut 
om ändring av bolagsordningen. Beslut som 
 fattas på bolagsstämman offentliggörs efter 
stämman i ett pressmeddelande och proto
kollet från stämman publiceras på Bolagets 
webbplats. 

extra bolagsstämma 2012
Den 14 september 2012 höll Billerud en 
extra bolagsstämma med anledning av det 
föreslagna samgåendet med Korsnäs. Stäm
man beslutade i enlighet med styrelsens 
 förslag att godkänna förvärvet av Korsnäs 
samt därmed sammanhängande förslag om 
ändring av bolagsordningen och bemyndi
gande för styrelsen att genomföra Apport
emissionen och Företrädesemissionen.

Vidare fastställdes, i enlighet med 
 Frapags förslag, att antalet stämmovalda 
 styrelseledamöter ska uppgå till åtta utan 
suppleanter. Stämman valde, i enlighet med 
Frapags förslag, Hannu Ryöppönen (ord
förande), Mia Brunell Livfors, Wilhelm 
Klingspor och Mikael Larsson till nya 
 styrelseledamöter för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma. Sedan årsstämman den 
9 maj 2012 ingick Jan Homan, Lennart 
Holm, Gunilla Jönson och Michael M.F. 
Kaufmann i Bolagets styrelse. Även de är 
valda till styrelse ledamöter för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. Övriga stämmo
valda ledamöter som valdes vid årsstämman 
2012  lämnade sina uppdrag i samband med 
 Transaktionen. Utöver de stämmovalda leda
möterna finns det två arbetstagarledamöter, 
samt två suppleanter för dessa, i styrelsen. 

Extra bolagsstämman beslutade även om 
ändrade styrelsearvoden. För ytterligare 
information se rubriken ”Arvode till 

styrelse ledamöterna respektive ledamöterna 
i styrelsens utskott.”

valberedning
Enligt Koden ska Bolaget ha en valbered
ning och Bolagets årsstämma fattar beslut 
om förfarande för hur valberedningens leda
möter utses samt riktlinjer för valberedning
ens arbete med att ta fram förslag till nästa 
årsstämma.

valberedning inför årsstämman 2013
Vid årsstämman den 9 maj 2012 fastställdes 
regler för tillsättande av valberedningen 
inför årsstämman 2013. Dessa gäller 
 oförändrade bortsett från följande två 
 ändringar som beslutades på extra bolags
stämman den 14 september 2012:

  Valberedningen ska bestå av fyra 
 ledamöter (enligt beslutet på års
stämman 2012 ska valberedningen ha 
högst fyra ledamöter), och 

  Valberedningens mandattid ska löpa från 
den tidpunkt då dess sammansätting 
offentliggörs fram till dess att nästa 
 valberedning bildas (enligt beslutet på 
årsstämman 2012 löpte valberedningens 
mandattid till slutet av nästkommande 
årsstämma).

I enlighet med beslut fattat på årsstämman 
2012 består valberedningen av fyra leda
möter och bildades genom att styrelsens 
 ordförande under hösten kontaktade de 
största aktieägarna. Valberedningen inför 
årsstämman 2013 består av Mia Brunell 
 Livfors (ordförande), utsedd av Kinnevik, 
Michael M.F. Kaufmann, utsedd av Frapag, 
Frank Larsson, utsedd av Handelsbanken 
Fonder samt Björn Franzon utsedd av 
 Swedbank Robur fonder. Ingen särskild 
ersättning utgår till ordföranden eller de 
övriga ledamöterna i valberedningen.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i 
nedanstående frågor att föreläggas års
stämman 2013 för beslut:

(a) förslag till stämmoordförande,
(b)  förslag till antal styrelseledamöter i 

Bolagets styrelse,
(c)  förslag till val av styrelseledamöter, ord

förande och vice ordförande i styrelsen,
(d) förslag till val av revisorer,
(e)  förslag till styrelsearvoden med upp

delningen mellan styrelseordförande, 
vice ordförande och övriga ledamöter i 
styrelsen samt eventuell ersättning för 
utskottsarbete,

(f) förslag till arvode för revisorer, samt
(g)  förslag till förfarande för tillsättande av 

valberedning.

bolagsstyrning
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På Bolagets webbplats finns ett särskilt 
avsnitt benämnt Valberedningen under 
avdelningen Bolagsstyrning, där information 
finns om hur aktieägare kan lämna förslag 
till valberedningen samt förfarandet för 
 tillsättandet av valberedning i sin helhet. 

styrelsen
sammansättning
BillerudKorsnäs styrelse ska enligt bolags
ordningen bestå av lägst sex och högst tio 
ledamöter med högst sex suppleanter. 
Styrelse ledamöter utses för ett år i taget. På 
extra bolagsstämman den 14 september 2012 
fastställdes att styrelsen för tiden intill slutet 
av nästa årsstämma ska ha åtta stämmovalda 
ledamöter, utan suppleanter. 

För tiden intill nästa årsstämma består 
styrelsen av Hannu Ryöppönen (ordföran
de), Mia Brunell  Livfors, Jan Homan, 
 Lennart Holm, Gunilla Jönson, Michael 
M.F. Kaufmann, Wilhelm Klingspor och 
Mikael Larsson. Jan Homan, Lennart Holm, 
Gunilla Jönson och Michael M.F. Kaufmann 
har ingått i styrelsen innan samgåendet 
 mellan Billerud och Korsnäs medan övriga 
styrelsemedlemmar valdes in vid ovan 
nämnda extra bolagsstämma. Därtill har 
arbetstagarorganisationerna utsett två stycken 
arbetstagarledamöter till styrelsen. Dessa är 
Helén Gustafsson och Kjell Olsson samt, 
som suppleanter till dessa, Kurt Lindvall och 
Tobias Söderholm. Förutom arbetstagar
ledamöterna och deras suppleanter är ingen 
av styrelseledamöterna anställd i Koncernen. 
Styrelsens sammansättning uppfyller 
Kodens krav på oberoende i förhållande till 
både Bolaget och bolagsledningen samt 
Bolagets större aktieägare.

För information om styrelseledamöter
nas uppdrag utanför Koncernen och innehav 
av Aktier i BillerudKorsnäs, se avsnittet 
”Styrelse, bolagsledning och revisor”.

Som framgår i nämnda avsnitt har:
  Fyra av styrelsens ledamöter ingått i 

 Billeruds styrelse sedan tidigare, varav 
tre är oberoende från både Bolaget/
bolagsledning samt Bolagets större 
aktieägare,

  Tre av styrelsens ledamöter ingått i 
 styrelsen för Korsnäs, varav en är 
 oberoende från både Bolaget/bolags
ledning samt Bolagets större aktieägare, 
samt

  En styrelseledamot invalts som inte haft 
någon styrelseposition i vare sig Billerud 
eller Korsnäs, men är finansdirektör i 
Korsnäs tidigare moderbolag, Kinnevik, 
och är oberoende av Bolaget/bolags
ledningen men beroende av Bolagets 
större aktieägare.

Som framgår ovan har de flesta styrelse
ledamöterna varit aktiva i Billerud eller 
Korsnäs under en betydande tid och har 
 kunskap om verksamheten/organisationen 
inom Korsnäs respektive Billerud och har 
även varit med vid framtagandet av årsredo
visningar för Korsnäs respektive Billerud.

styrelsens arbete
Styrelsen är Bolagets högsta förvaltnings
organ under bolagsstämman. Styrelsen ska 
bland annat svara för Bolagets organisation 
och förvaltningen av Bolagets angelägen
heter, se till att Bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvalt
ningen och Bolagets ekonomiska förhållan
den i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt, samt fortlöpande bedöma Bolagets 
 ekonomiska situation. Styrelsen ska i första 
hand ägna sig åt övergripande och långsik
tiga frågor samt frågor som är av osedvanlig 
beskaffenhet eller av stor betydelse för 
 Koncernen och Bolaget.

Styrelsens arbete följer en skriftlig 
arbetsordning som ska säkerställa att styrel
sen är allsidigt informerad och att alla 
styrelse relaterade aspekter av företagets 
verksamhet tas upp till behandling. 

Styrelsen har också beslutat om ett antal 
övergripande policies för Bolagets verksam
het. Dessa policies revideras vid behov. Här 
ingår bland annat bolagsstyrningspolicy, 
finanspolicy, kommunikationspolicy samt 
policy för kvalitet, miljö och omvärlds
hänsyn. I den senare policyn beskrivs bland 
annat BillerudKorsnäs hållning i etiska 
 frågor och i miljöfrågor.

styrelsens utskott
Styrelsen har för närvarande tre utskott; ett 
ersättningsutskott, ett revisionsutskott och 
ett integrationsutskott av tillfälllig karaktär. 
Styrelsen utser vilka ledamöter som ska ingå 
i utskotten.

revisionsutskottet samt revisionsfrågor
Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är 
att bidra till en god finansiell rapportering 
och säkerställa en kvalificerad, effektiv och 
oberoende extern revision av Bolaget. 
Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar 
styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, 
behandla alla viktiga redovisnings frågor 
som påverkar kvaliteten på Bolagets finan
siella rapportering. Med avseende på den 
finansiella rapporteringen ska särskilt 
 övervakas effektiviteten i Bolagets interna 
kontroll och riskhantering. Det åligger 
revisions utskottet att hålla sig informerat om 
revisionen av årsredovisningen och koncern
redovisningen, och att granska och övervaka 
revisorns opartiskhet och självständighet. 

Därvid ska särskilt uppmärksammas om 
revisorn tillhandahåller Bolaget andra 
 tjänster än revisionstjänster. Revisions
utskottet ska även biträda vid upprättandet 
av förslag till bolagsstämmans beslut om 
revisors val och revisorsarvodering. 

För att säkerställa att styrelsens och 
revisions utskottets behandling sker på ett 
strukturerat sätt samt för att tillgodose 
 styrelsens informationsbehov rapporterar 
Bolagets revisor vid vissa tillfällen direkt till 
utskott och styrelse. Bolagets  revisor ska 
inom ramen för sin rapporteringsskyldighet 
rapportera till revisions utskottet om viktiga 
omständigheter som framkommit vid revi
sionen, med särskilt  avseende på eventuella 
brister i Bolagets interna kontroll av den 
finansiella rapporteringen. Därtill ska Bola
gets revisor, om det finns någon omständig
het som väsentligt kan rubba förtroendet för 
deras opartiskhet eller självständighet, råd
göra med revisions utskottet om detta förhål
lande och vilka åtgärder som har vidtagits. 
Revisorn ska i detta avseende till revisions
utskottet årligen lämna en skriftlig försäkran 
om sin opartiskhet och själv ständighet, och 
för revisions utskottet årligen redovisa vilka 
andra tjänster än revisionstjänster som denne 
har tillhandahållit  Bolaget.

Revisionsutskottet består av ledamöterna 
Mikael Larsson (ordförande), Lennart Holm, 
Jan Homan och Kurt Lindvall.

ersättningsutskottet
Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter 
är att bereda styrelsens beslut i frågor om 
ersättningsprinciper, ersättningar och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen, följa 
och utvärdera pågående och under året 
avslutade program för rörliga ersättningar 
för bolagsledningen, och följa och utvärdera 
tillämpningen av de riktlinjer och ersättning
ar till ledande befattningshavare som års
stämman enligt lag fattar beslut om samt 
gällande ersättningsstrukturer och ersätt
ningsnivåer.

Mer specifikt innebär detta att utskottets 
uppgifter bland annat är att föreslå en över
gripande policy beträffande löner, ersätt
ningar och övriga anställningsförmåner 
generellt i BillerudKorsnäs samt godkänna 
VD:s förslag till löner och ersättningar för 
ledningsgruppen inom ramen för denna 
policy . Utskottet framlägger också förslag 
till sty relsen som beslutar om lön och 
 ersättningar till VD. 

Ersättningsutskottet består av ledamöter
na Hannu Ryöppönen (ordförande), Mia 
Brunell Livfors och Michael M.F. Kaufmann.
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integrationsutskottet
Styrelsen kan även bilda tillfälliga utskott 
för att behandla specifika frågor och har med 
anledning av samgåendet mellan Billerud 
och Korsnäs inrättat ett särskilt Integrations
utskott av tillfällig karaktär.

Integrationsutskottet består av leda
möterna Lennart Holm (ordförande) och 
Hannu Ryöppönen.

arvode till styrelseledamöterna respektive 
ledamöterna i styrelsens utskott
Vid årsstämman 2012 beslutade stämman att 
arvode ska utgå med SEK 570 000 till 
 styrelsens ordförande, SEK 430 000 till vice 
ordförande och med SEK 270 000 till 
 respektive övrig stämmovald styrelse ledamot 
samt att arvode för utskottsarbete ska utgå 
med SEK 80 000 till ordföranden i revi
sionsutskottet och med 40 000 kronor till var 
och en av de övriga ledamöterna i utskottet 
samt med 50 000 kronor till ordföranden i 
ersättningsutskottet och 25 000 kronor till 
var och en av de övriga ledamöterna i 
utskottet .

Enligt beslut vid extra bolagsstämman den 
14 september 2012 ska styrelsearvode för 
tiden intill nästa års stämma (som beräknas 
att hållas under våren 2013) till var och en 
av de stämmo valda styrelse ledamöterna utgå 
med SEK 400 000 och arvode till styrelsens 
ordförande utgå med SEK 1 000 000. 
 Arvode för utskottsarbete ska utgå med 
SEK 150 000 till ordföranden i revisionsut
skottet och med SEK 75 000 till var och en 
av de övriga ledamöterna i utskottet samt 
med SEK 50 000 till ordföranden i ersätt
ningsutskottet och med SEK 25 000 till var 
och en av de övriga ledamöterna i utskottet. 
Därutöver ska arvode utgå med SEK 50 000 
till ledamot i ett för integrationen mellan 
Billerud och Korsnäs särskilt tillskapat 
 integrationsutskott, vilket utskott ska vara av 
tillfällig karaktär. De nya arvodesnivåerna 
avser arvode per årsbasis. De styrelseleda
möter som ingick i Bolagets styrelse innan 
Transaktionen erhåller styrelsearvode base
rat på de arvodesnivåer som beslutades vid 
årsstämman 2012 för tiden mellan nämnda 
års stämma och tidpunkten för Transaktio

nens genomförande. Därefter utgår arvode 
baserat på de arvodesnivåer som beslutades 
på extra bolagsstämman den 14 september 
2012 intill slutet av årsstämman 2013. De 
styrelseledamöter som tillträdde i samband 
med Transaktionens genomförande erhåller 
styrelsearvode, i proportion till mandat
periodens längd, baserat på de arvodesnivåer 
som beslutades på extra bolagsstämman den 
14 september 2012 från tidpunkten för 
Transaktionens genomförande intill slutet av 
årsstämman 2013. 1)

Arvode till arbetstagarledamöterna, och 
arbetstagarsuppleanterna, utgår med 
SEK 33 000 per år, oavsett om arbetstagar
ledamoten respektive arbetstagarsuppleanten 
varit medlem av något av styrelsens utskott 
eller inte.

1)  Ingvar Petersson (ordförande), Helena Andreas, Mikael Hellberg, Ewald Nageler och Yngve Stade som lämnade sina styrelseuppdrag i Billerud i samband med att de nya styrelseledamöterna tillträde har för tiden 

från årsstämman 2012 fram till att de lämnade styrelsen den 29 november 2012 erhållit styrelsearvode i proportion till mandatperiodens längd, baserat på de arvodesnivåer som beslutades vid årsstämman 

2012. För mer information rörande ersättningar som betalats ut till styrelseledarmöter respektive ledarmöter i styrelsernas utskott för Billerud respektive Korsnäs under räkenskapsåren 2009–2011, se Billeruds 

respektive Korsnäs reviderade årsredovisningar 2009, 2010 och 2011 för koncernerna och moderbolagen (inklusive revisionsberättelser) som införlivats genom hänvisning och utgör en del av detta prospekt.
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1) Med ledande befattningshavare avses VD, vice VD och COO samt övriga personer i ledningsgruppen.

2)  De medlemmar i bolagsledningen som innan samgåendet var anställda i Korsnäs deltar inte i de för närvarande pågående incitamentsprogrammen. Styrelsen har för avsikt att bjuda in dem att delta i  framtida 

incitamentsprogram.

vd ocH bolagsledning
Verkställande direktören ansvarar för den 
löpande förvaltningen av Bolaget och 
 Koncernens verksamhet i enlighet med 
 styrelsens instruktioner och föreskrifter. 
 Styrelsen utser VD. Per Lindberg är VD 
och vid det konstituerande styrelsesamman
trädet den 29 november 2012 utsågs Christer 
Simrén till vice VD.

VD fungerar dessutom som koncern
ledningens ordförande och fattar beslut i 
samråd med övriga ledningen. Denna består, 
 förutom VD och vice VD, av tio personer; 
ekonomidirektören, produktionsdirektören, 
skogsdirektören, personaldirektören samt 
direktörerna för Containerboard, Packaging 
Paper, Supply Chain Management & IT, 
 Communication & Change Management, 
Business Support och Technology & 
 Strategic  Development.

Ledningsgruppen svarar, inom ramen för 
av styrelsen givna direktiv, för investerings
planering och uppföljning, förvärv och 
avyttringar, framtagande och uppföljning  
av strategier och budgetar, fördelning av 
resurser, övervakning av den operativa  
verksamheten samt förberedelser inför  
styrelsemöten.

riKtlinjer för ersättning till 
ledande befattningsHavare m.m. 1)

BillerudKorsnäs ska tillämpa marknads
mässiga ersättningsnivåer och anställnings
villkor som erfordras för att kunna rekrytera 
och behålla en ledning med hög kompetens 
och kapacitet att nå uppställda mål. Ersätt
ningsformerna ska motivera koncernled
ningen att göra sitt yttersta för att säkerställa 
aktie ägarnas intressen. Ersättningen kan 
utgöras av fast lön, rörlig lön, långsiktiga 
incitamentsprogram och övriga förmåner 
såsom tjänstebil samt pension. Fast och 
 rörlig lön ska fastställas med hänsyn tagen 
till kompetens, ansvarsområde och presta
tion. Den rörliga ersättningen utgår baserat 
på utfall i förhållande till tydligt uppställda 
mål och ska vara maximerad till en fastställd 
procentsats av fast årslön. Den maximala 
procentsatsen ligger mellan 30 procent och 
45 procent. Dock ska rörlig ersättning endast 
utgå under förutsättning av att Bolagets 
rörelseresultat är positivt. Långsiktiga 
incitaments program inom Bolaget ska i 
huvudsak vara kopplade till vissa förut
bestämda finansiella och aktiekursrelaterade 
prestationskrav. Programmen ska säkerställa 
ett långsiktigt engagemang för Bolagets 
utveckling och ska implementeras på mark
nadsmässiga villkor. Långsiktiga incita
mentsprogram ska löpa under minst tre år. 
Pensionsförmåner ska vara antingen avgifts 
eller förmåns bestämda och normalt ge en 

rätt till pension från 65 års ålder. I vissa fall 
kan pensions åldern sänkas, dock lägst till 
62 års ålder. Vid uppsägning gäller normalt 
sex till tolv månaders uppsägningstid och 
rätt till avgångsvederlag motsvarande högst 
tolv månadslöner för det fall Bolaget 
 avslutar anställningen. 

Ersättning och övriga anställningsvillkor 
för VD bereds av ersättningsutskottet och 
beslutas av styrelsen. Ersättning och övriga 
anställningsvillkor för medlemmar i 
 ledningsgruppen beslutas av VD, efter god
kännande av ersättningsutskottet. 

Styrelsen i Billerud ska vara berättigad 
att avvika från dessa riktlinjer om det i ett 
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Som tillägg till dessa riktlinjer som 
beslutades vid årsstämman den 9 maj 2012 
och gällande tillämpningen av dem kan 
nämnas följande. Till följd av anställnings
avtal som ingåtts inom Korsnäs, före 
 Billeruds förvärv av Korsnäs, finns anställ
ningsavtal med personer i ledningsgruppen 
med avgångsvederlag motsvarande 18 måna
der samt en rörlig lön motsvarande 50 pro
cent av den fasta årslönen. Vidare har 
 Billerud före samgåendet ingått avtal med en 
ledande befattningshavare som ger rätt till 
avgångsvederlag under 24 månader.

Under räkenskapsåret 2011 har 
 ersättning till VD och övriga medlemmar i 
ledningsgruppen betalats ut i enlighet med 
 nedanstående tabell. 

eRsättningaR till vD ocH BolagsleDning som Betalats ut RäkenskapsåRet 2011, ksek

namn fast lön  *) Rörlig lön övriga förmåner pensionskostnad totalt

Per Lindberg, VD 5 169 1 878 244 1 153 8 444

Ledningsgruppen Billerud (6 st) **) 8 175 1 751 501 2 169 12 596

Ledningsgruppen Korsnäs (5 st) **) 10 134 2 571 1 213 2 436 16 354

*)  I beloppet ingår semestertillägg, traktamenten och lunchsubventioner med kSEK 125 utöver fast lön.
**)  Avser anställda som innan Transaktionen ingick i bolagsledningarna för Billerud respektive Korsnäs (inklusive vice VD, COO samt direktör Consumer Board Christer Simrén) och som efter transaktio-

nens genomförande kommer att ingå i ledningsgruppen för den nya Koncernen BillerudKorsnäs. Mer information om personerna i bolagsledningen finns i avsnittet ”Styrelse, bolagsledning och revi-
sor”. För mer information rörande ersättningar som betalats till ledningsgrupperna för Billerud respektive Korsnäs under räkenskapsåren 2009 och 2010, se Billeruds respektive Korsnäs reviderade 
årsredovisningar 2009 och 2010 för koncernerna och moderbolagen (inklusive revisionsberättelser) som införlivats genom hänvisning och utgör en del av detta prospekt.

Kommentar till tabellen
Den rörliga lönen för 2011 avser den 
 ersättning som utbetalas under 2012 och 
som belastat resultatet 2011. Utfallet baseras 
på finansiella och individuella mål som är 
kopplade till verksamhetens utveckling och 
är baserat på resultatet år 2011.

Övriga förmåner avser bilförmån, 
bostadsförmån och andra skattepliktiga 
 förmåner.

Pensionsplanerna är både förmåns och 
avgiftsbestämda. Pensionskostnad avser den 
kostnad som belastat årets resultat.

Bolagets långsiktiga incitamentsprogram 
(LTIP 2010, LTIP 2011 och LTIP 2012) 
innehåller inga rättigheter att förvärva  Aktier 
med rabatt under en lösenperiod efter en 
intjänandeperiod. Istället tilldelas deltagarna 
ett visst antal Aktier vederlagsfritt, efter en 
treårig intjänandeperiod, givet att vissa 
 villkor är uppfyllda.

Uppgift om antalet Aktier som VD och 
övriga bolagsledningen deltar med inom 
ramen för de långsiktiga incitaments
programmen finns i Billeruds årsredo
visningar för räkenskapsåren 2010 och 2011 

som införlivats genom hänvisning och utgör 
en del av detta prospekt. 2)

Alla deltagare har en utväxling på 
4 gånger. Varje sparaktie ger rätt till: 
1 matchningsaktierätt och 3 prestations
aktierätter (en aktierätt kopplad till rörelse
marginalen, en aktierätt kopplad till relativa 
marginalen och en aktierätt kopplad till 
totalavkast ningen).



I N B J U D A N  T I L L  T E C K N I N G  A V  A K T I E R  I  B I L L E R U D K O R S N Ä S  A B b o l a g s s t y r n i n g    7 9

revisor
Revisorn ska rapportera till revisionsutskot
tet om mer väsentliga fel inom redovisnings
området och vid misstankar om oegentlig
heter. Revisorn ska tillsammans med 
revisionsutskottet en gång om året i samband 
med genomgång av årsbokslutet ge en sär
skild redogörelse av sitt arbete till Bolagets 
styrelse. Revisorn deltar också vid årsstäm
man för att föredra revisionsberättelsen som 
beskriver granskningsarbetet och gjorda 
iakttagelser.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst 
& Young AB valdes som revisor vid årsstäm
man 2009 för tiden intill slutet av årsstäm
man 2013. Auktoriserade revisorn Lars Träff 
är huvudansvarig revisor.

intern Kontroll ocH risK Hantering 
avseende den finansiella  
raPPorteringen
BillerudKorsnäs har satt upp följande mål 
för den interna kontrollen och samma mål 
ska gälla för den nya koncernen.

1. Regelefterlevnad
Den ska tillse att BillerudKorsnäs efterlever 
tillämpliga lagar och förordningar.

2. Finansiell rapportering
Den ska säkra att BillerudKorsnäs finansiella 
rapportering är tillförlitlig och ger ledning, 
styrelse samt aktieägare ett fullgott underlag 
för att bedöma prestation och utveckling.

3. Operativ verksamhet
Den ska tillse att Bolagets verksamhet är 
ändamålsenlig, effektivt organiserad och 
bedrivs på ett sätt så att de risker som finns 
för att verksamheten inte ska nå sina 
 finansiella och operativa mål kontinuerligt 
bedöms och hanteras. För att nå dessa mål 
bedrivs det löpande arbetet i en process, som 
baseras på det ramverk för intern kontroll. 
Processen omfattar en kontrollmiljö som 
skapar disciplin och struktur för de övriga 
fyra komponenterna i processen – Risk
bedömning, Kontrollaktiviteter, Information 
& Kommunikation och Uppföljning, vilka 
närmare beskrivs nedan. Processen styrs på 
övergripande nivå av styrelsen och revisions
utskottet och på en operativ nivå av VD, 
 ledningsgruppen och övriga medarbetare. I 
processen beaktas speciellt att tillämpningen 
av den interna kontrollen uppnår en balans 
mellan kontrollaktiviteter och utvecklingen 
av en effektiv kontrollmiljö med eget 
ansvarstagande i hela organisationen.

extern finansiell rapportering
Den redogörelse som nu följer har upprättats 
i enlighet med Koden och gällande tillämp
ningsanvisningar och utgör styrelsens 
 rapport om intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen. Intern kontroll 
avseende den finansiella rapporteringen 

 syftar till att ge adekvat säkerhet avseende 
tillförlitligheten i den externa finansiella 
 rapporteringen i form av delårsrapporter, 
bokslutskommunikéer, årsredovisningar och 
att den externa finansiella rapporteringen är 
upprättad i överensstämmelse med lag, till
lämpliga redovisningsstandarder och övriga 
krav på noterade bolag.

Kontrollmiljö
En god intern kontroll är en av grunderna för 
ett effektivt styrelsearbete. Styrelsens arbets
ordning, arbetsordningarna för styrelsens 
utskott samt VDinstruktionen syftar till att 
säkerställa en tydlig roll och ansvarsfördel
ning till gagn för en effektiv hantering av 
verksamhetens identifierade risker. 

Styrelsen har vidare fastställt ett antal 
grundläggande riktlinjer av betydelse för 
arbetet med den interna kontrollen, såsom 
redovisnings och rapportinstruktioner, 
finanspolicy, finansiella mål samt beslutat 
om en adekvat organisation, inklusive 
 Bolagets ledningsgrupp. Koncernledningen 
rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån 
fastställda rutiner. Härtill kommer en rappor
tering från revisionsutskottet.

Koncernledningen ansvarar för att nöd
vändiga interna kontroller genomförs som 
krävs för att hantera väsentliga risker i den 
löpande verksamheten. Här ingår riktlinjer 
för att berörda anställda ska förstå sin roll 
för upprätthållandet av god intern kontroll.

riskbedömning och kontrollaktiviteter
Bolaget har en metod för bedömning av ris
ken för fel i den finansiella rapporteringen. 
Bolaget identifierar kontinuerligt poster där 
risken för väsentliga fel är förhöjd och tillser 
att fullgoda kontrollaktiviteter finns på plats. 

information och kommunikation
Väsentliga riktlinjer, manualer med mera av 
betydelse för den finansiella rapporteringen 
uppdateras och kommuniceras löpande till 
berörda medarbetare. För att erhålla väsent
lig information från medarbetarna finns det 
såväl formella som informella informations
kanaler till koncernledningen och styrelsen. 
För extern kommunikation finns riktlinjer 
som säkerställer att Bolaget lever upp till 
högt ställda krav på korrekt information till 
finansmarknaden.

uppföljning
Revisionsutskottet genomför ett beredande 
arbete inför styrelsens utvärdering av den 
information som koncernledningen samt 
Bolagets revisor lämnar. Revisionsutskottets 
arbete omfattar också att å styrelsens vägnar 
säkerställa att åtgärder vidtas rörande de 
brister och förslag till åtgärder som fram
kommit vid den externa revisionen.

intern revision
Med hänsyn till internkontrollens organisa
tion och de uppföljningar som sker genom 
ekonomi och controllerorganisationen har 
styrelsen bedömt att behovet av en separat 
intern revision eller granskningsfunktion för 
närvarande inte föreligger.

Kontrollmiljö
•  Redovisnings- och rapportinstruktioner 
•  Finanspolicy 
•  Finansiella mål 
•  VD och bolagsledning

styrelsen  
fastställer

Riskbedömning och  
kontrollaktiviteter

Intern revision

Information och  
kommunikation

Uppföljning

tydligHet i roller ocH ansvar 
arbetsordning för styrelsen och dess utskott 

instruktion till vd
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aKtieKaPital m.m.
Enligt den gällande bolagsordningen som 
antogs vid den extra bolagsstämman den 
14 september 2012 ska aktiekapitalet vara 
lägst SEK 750 000 000 och högst 
SEK 3 000 000 000, fördelat på lägst 
100 000 000 och högst 400 000 000 Aktier. 
Bolaget har ett (1) aktieslag. Varje Aktie 
berättigar till en röst och aktieägarna får vid 
bolagsstämma rösta för det fulla antalet av 
de ägda och företrädda Aktierna utan 
begränsning i rösträtten. Samtliga Aktier 
medför lika rätt till andel i Bolagets tillgång
ar och vinst samt till eventuellt överskott vid 
likvidation.  BillerudKorsnäs bolags ordning 
innehåller ett avstämnings förbehåll och 
 Aktierna är anslutna till Euroclear, vilket 
innebär att Euroclear  administrerar aktie
boken och registrerar Aktierna på person. 
Inga aktiebrev har utfärdats för Aktierna 
eller kommer att utfärdas för de nya Aktier
na. Aktierna har ISINkod SE0000862997.

Aktiekapitalet uppgick före Apport
emissionen och Företrädesemissionen till  
SEK 774 173 065 och antalet Aktier uppgick 
till 104 834 613 stycken, varav 1 718 947 
stycken innehas av Bolaget vid tidpunkten 
för registreringen av detta prospekt. 1) Varje 
Aktie har ett kvotvärde om cirka SEK 7,38. 
Aktierna i BillerudKorsnäs är utfärdade 
enligt, och regleras av, svensk rätt. Aktie
ägarnas rättigheter, inklusive minoritets
aktieägarnas rättigheter, kan endast ändras i 

enlighet med aktiebolagslagen. Aktierna är 
denominerade i SEK.

bemyndiganden för styrelsen att besluta 
om apportemissionen och företrädes-
emissionen
Vid extra bolagsstämma i Billerud den 
14 september 2012 bemyndigades styrelsen 
att genomföra Apportemissionen och 
Företrädes emissionen. Styrelsen har med 
stöd av bemyndigandet, vid styrelsemötet 
den 29 november 2012 beslutat att genom
föra Apportemissionen och Företrädes
emissionen.

apportemissionen
De Aktier som emitterades i samband med 
Apportemissionen har samma rätt som 
befintliga Aktier i BillerudKorsnäs. Aktierna 
berättigar till utdelning från och med att de 
är införda i den av Euroclear förda aktie
boken.

Apportemissionen omfattade 34 551 592 
Aktier, representerande 25 procent av ute
stående Aktier 2) i BillerudKorsnäs efter 
Apport emissionen, vilket medför att Bola
gets aktiekapital ökar med SEK 255 153 438 
från SEK 774 173 065 till SEK 1 029 326 503 
vilket innebär en ökning av aktiekapitalet 
om 33,0 procent och en utspädningseffekt 
om 24,8 procent. Antalet Aktier uppgår efter 
Apportemis sionen till 139 386 205 stycken.

De nya Aktierna beräknas att upptas till 
 handel på NASDAQ OMX 7 december 
2012. 

företrädesemissionen
De nya Aktier som emitteras i samband med 
Företrädesemissionen medför samma rätt 
som befintliga Aktier i BillerudKorsnäs. De 
nya Aktierna ska berättiga till utdelning från 
och med att Aktierna är införda i den av 
Euroclear förda aktieboken.

Givet att Företrädesemissionen fullteck
nas kommer antalet Aktier i BillerudKorsnäs 
öka med 68 833 629 Aktier och aktiekapita
let kommer ökas från SEK 1 029 326 503, 
efter att Apportemissionen genomförts, till 
SEK 1 537 642 792. 

Företrädesemissionen motsvarar en 
 sammanlagd ökning av aktiekapitalet med 
49,4 procent. För de aktieägare som inte 
utnyttjar sina Teckningsrätter för att teckna 
nya Aktier uppstår en utspädningseffekt 
motsvarande 33,1 procent. Dessa aktieägare 
kan kompensera sig ekonomiskt för denna 
utspädning genom att sälja sina Tecknings
rätter.

Apportemissionen och Företrädes
emissionen kommer tillsammans att medföra 
en ökning av aktiekapitalet med 98,6 procent  
och en utspädningseffekt motsvarande 49,7 
procent.

aKtieKaPital ocH ägarförHållanden

1)  Innehavet av egna Aktier är inte upptaget till något värde i balansräkningen.

2)  Med utestående Aktier avses i detta sammanhang de Aktier i BillerudKorsnäs som är utestående på marknaden samt de Aktier i eget innehav som BillerudKorsnäs har avsatt till långsiktiga incitamentsprogram.

aktiekapitalets utveckling 2000–2012 

år Händelse
antal  

aktier
aktiekapital,  

sek
totalt  

antal aktier
totalt aktie- 
kapital, sek

kvotvärde, *)  
sek

2000 – – 3 500 000 350 000 000 100,00

2001 Apportemission 3 500 000 350 000 000 7 000 000 700 000 000 100,00

2001 Split 49 000 000 – 56 000 000 700 000 000 12,50

2001 Fondemission 6 740 998 84 262 475 62 740 998 784 262 475 12,50

2003 Återköpta Aktier annullerade –4 831 000 –60 387 500 57 909 998 723 874 975 12,50

2004 Återköpta Aktier annullerade –4 657 000 –58 212 500 53 252 998 665 662 475 12,50

2006 Konvertering av konvertibla skuldebrev 10 701 133 763 53 263 699 665 796 238 12,50

2006 Konvertering av konvertibla skuldebrev 3 045 38 062 53 266 744 665 834 300 12,50

2006 Konvertering av konvertibla skuldebrev 12 876 160 950 53 279 620 665 995 250 12,50

2007 Konvertering av konvertibla skuldebrev 4 350 54 375 53 283 970 666 049 625 12,50

2007 Konvertering av konvertibla skuldebrev 59 073 738 413 53 343 043 666 788 038 12,50

2009 Nedsättning av aktiekapitalet – –400 072 823 53 343 043 266 715 215 5,00

2009 Företrädesemission 2009 51 491 570 257 457 850 104 834 613 524 173 065 5,00

2009 Fondemission – 250 000 000 104 834 613 774 173 065 7,38

2012 Apportemissionen 34 551 592 255 153 438 139 386 205 1 029 326 503 7,38

2012 Företrädesemission 2012 **) 68 833 629 508 316 290 208 219 834 1 537 642 792 7,38

*) ”Kvotvärde” benämndes före år 2006 ”nominellt belopp”.
**) Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas
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ändringar i bolagsordningens bestäm-
melser om akties antal och aktiekapitalet 
med anledning av apportemissionen och 
företrädesemissionen
För att anpassa bolagsordningens gränser 
 avseende aktiekapitalet och antalet aktier till 
föreslagna bemyndiganden för styrelsen att 
genomföra Apportemissionen och 
Företrädes emissionen beslutades vid den 
extra bolagsstämman den 14 september 
2012, i enlighet med styrelsens förslag, att 

ändra bolagsordningens gränser avseende 
aktiekapitalet från lägst SEK 500 000 000 
och högst SEK 2 000 000 000 till lägst 
SEK 750 000 000 och högst 
SEK 3 000 000 000 och att ändra bolags
ordningens gränser för antalet aktier från 
lägst 80 000 000 och högst 320 000 000 till 
lägst 100 000 000 och högst 400 000 000. 
För mer information, se § 3 och 4 i bolags
ordningen i avsnittet ”Bolags ordning med 
mera”.

ägarförhållanden
Före Apportemissionen var Bolagets största 
ägare Frapag som hade en ägarandel om 
 cirka 21 procent. Efter Apportemissionen är 
Kinnevik och Frapag huvudägare i den nya 
Koncernen. Kinnevik har en ägar andel om 
25,1 procent (exklusive Aktier i eget inne
hav) 1) och Frapag har en ägarandel om 15,7 
procent (exklusive Aktier i eget innehav). 2) 

Apportemissionen genomfördes före 
avstämningsdagen för rätt att erhålla Teck
ningsrätter i Företrädesemissionen. Kinnevik 
har därför att tilldelats Teckningsrätter i 
Företrädesemissionen och har även åtagit sig 
att utnyttja sina Teckningsrätter för att teck
na nya Aktier till ett värde om MSEK 500. 
Frapag har åtagit sig att utnyttja sina 
 Teckningsrätter för att teckna nya Aktier 
mot svarande sin pro rataandel. Huvud
ägarna kommer således även efter 
Företrädes emissionen utöva ett betydande 
inflytande över BillerudKorsnäs. Inflytandet 
begränsas av aktie bolagens bestämmelser 
om minori tetens  rättig heter.

Tabellerna på denna sida visar Bolagets 
största ägare samt ägarstruktur per 30 sep
tember 2012 enligt uppgift från SIS Ägar
service, justerat med hänsyn till de för Bola
get kända förändringar som skett därefter 
samt att Apport   emis sionen genomförts, men 
före Företrädes emissionen.

aktieägaravtal
Såvitt styrelsen känner till föreligger inte 
några aktieägaravtal eller andra överens
kommelser mellan Bolagets aktieägare som 
syftar till gemensamt inflytande över Bola
get. Såvitt styrelsen känner till finns inte 
 heller några överenskommelser eller mot
svarande som kan komma att leda till att 
kontrollen över Bolaget förändras.

Personer med insynsställning
Utöver de personer som ingår i styrelsen, 
bolagsledningen, de auktoriserade revisor
erna Lars Träff och Martin Brenner, ett antal 
anställda/uppdragstagare i BillerudKorsnäs, 
personer med vissa funktioner i  Koncernen 
som har en befattning som  normalt kan antas 
medföra tillgång till icke offentliggjord kurs
påverkande information samt, enligt vad 
som nedan anges, Cristina Stenbeck, finns 
inga personer som är anmälnings skyldiga 
enligt lag (2000:1087) om anmälnings
skyldighet för vissa innehav av finansiella 
instrument. Cristina Stenbeck är styrelse
ordförande och indirekt större aktie ägare i 
Kinnevik och ska därför anmäla aktieinne
hav i Bolaget till Finansinspektionen, varvid 
Aktier som ägs av Kinnevik ska likställas 
med Cristina Stenbecks egna.

stöRsta aktieägaRna *)

aktieägare antal aktier andel av röster % 

Kinnevik 34 551 592 25,1

Frapag 21 621 400 15,7

SHB fonder 1 995 047 1,4

Swedbank Robur fonder 1 755 242 1,3

Fjärde AP-fonden 1 498 608 1,1

Evli fonder 1 056 797 0,8

Andra AP-fonden 1 050 534 0,8

AFA Försäkring  935 171 0,7

SEB Fonder  915 536 0,7

Avanza Pension Försäkring  661 525 0,5

totalt, tio största aktieägare 66 041 452 48,0

Totalt, övriga aktieägare 71 625 806 52,0

totalt antal aktier exkl. Billerudkorsnäs eget innehav **) 137 667 258 100,0

*)  Källa: SIS Ägarservice 30 september 2012 uppdaterad till följd av ändringar av antalet aktier i eget innehav vid registrering av 
prospektet och Apportemissionen.

**) Aktier i eget innehav vid registrering av prospektet, 1 718 947.

ägaRstRuktuR *) **)

storleksklasser antal aktier % antal ägare %

1 – 100 2 381 922 1,7 37 489 35,2

101 – 500 13 215 473 9,5 59 096 55,5

500 – 10 000 16 279 540 11,7 9 573 8,9

10 001 – 50 000 5 530 282 4,0 274 0,3

50 001 – 101 978 988 73,1 151 0,1

totalt 139 386 205 100,0 106 583 100,0

*)  Källa: SIS Ägarservice 30 september 2012 uppdaterad till följd av ändringar av antalet aktier i eget innehav vid registrering av 
prospektet och Apportemissionen.

**) Inklusive BillerudKorsnäs eget innehav, det vill säga 1 718 947 Aktier.

äganDe peR lanD *) **)

land
andel av totalt  
antal aktier, %

Sverige 52,2

Österrike 15,5

Storbritannien 8,8

USA 6,7

Övriga länder 16,8

totalt 100,0

*)  Källa: SIS Ägarservice 30 september 2012 uppdaterad till följd av ändringar av antalet aktier i eget innehav vid registrering av 
prospektet och Apportemissionen.

**) Inklusive BillerudKorsnäs eget innehav, det vill säga 1 718 947 Aktier.

1)  25,0 procent av de Aktier i BillerudKorsnäs som är utestående på marknaden samt de Aktier i eget innehav som BillerudKorsnäs har avsatt till långsiktiga incitamentsprogram.

2)  15,6 procent av de Aktier i BillerudKorsnäs som är utestående på marknaden samt de Aktier i eget innehav som BillerudKorsnäs har avsatt till långsiktiga incitamentsprogram.
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Utöver ovan nämnda personer samt nämnda 
huvudägare finns det för närvarande ingen 
annan person som innehar 10 procent eller 
mer av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget 
och på grund därav är anmälningsskyldig.

bemyndigande för styrelsen att besluta 
om överlåtelse av egna aktier
Vid årsstämman den 9 maj 2012 beslutade 
aktieägarna att, i enlighet med styrelsens 
förslag, bemyndiga styrelsen att för tiden 
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera 
 tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av 
högst det antal egna Aktier som Bolaget 
innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, 
antingen till tredje man som betalning i 
 samband med företagsförvärv, och/eller 
överlåtelse på börs i syfte att erhålla likvida 
medel för betalning i samband med företags
förvärv. Ersättning för överlåtna Aktier ska 
kunna erläggas kontant, samt vid annan 
överlåtelse än på börs, även kunna erläggas 
genom apport eller genom kvittning av 
 fordran mot Bolaget. Överlåtelse på 
 NASDAQ OMX ska ske inom det vid var tid 
registrerade kurs intervallet på Aktien. Annan 
överlåtelse får ske till lägst ett av styrelsen 
bedömt marknadsvärde.  Skälet till att styrel
sen ska kunna avvika från aktieägarnas före
trädesrätt är för att ha handlingsberedskap 
att genomföra förvärv av hela eller delar av 
andra företag och verksamheter. 

Vid tidpunkten för registreringen av  
prospektet hade styrelsen inte utnyttjat 
bemyndigandet.

långsiktiga incitamentsprogram
För ledande befattningshavare och andra 
nyckelpersoner inom Koncernen finns tre 
långsiktiga incitamentsprogram, LTIP 2010, 
LTIP 2011 och LTIP 2012 som har utformats 
för att ersättningen ska vara avhängig av 
skapandet av ett långsiktigt värde för aktie
ägarna samt uppfyllelse av Bolagets finan
siella mål. Programmen har samma struktur 
och innebär i korthet följande: 
För att kunna delta i de långsiktiga incita
mentsprogrammen har de anställda förvärvat 
Aktier i Bolaget som allokerats till program
men. För varje Aktie som den anställde 
 innehar inom ramen för programmen har de 
vederlagsfritt tilldelats så kallade ”match
ningsaktierätter” och ”prestationsaktie
rätter”. Varje aktierätt ger sedan deltagarna 
rätt att, efter en treårig intjänandeperiod, 
vederlagsfritt tilldelas Aktier i Bolaget. Rätt 
att få Aktier förutsätter att vissa ekonomiska 
villkor har uppfyllts samt att deltagaren vid 
intjänandeperiodens utgång alltjämt är 
anställd av Koncernen samt har behållit den 
privata investeringen av till programmet 
allokerade Aktier.

Ytterligare information om programmen 
såsom beträffande villkor, deltagande, antal 
utgivna och utestående Aktier med mera 
finns i Billeruds årsredovisningar för åren 
2010 och 2011 vilka införlivas genom hän
visning och utgör en del av prospektet.

De medlemmar i ledningsgruppen som 
innan Transaktionen var anställda i Korsnäs 
deltar inte i de för närvarande pågående inci
tamentsprogrammen i Bolaget. Styrelsen har 
förklarat att man har för avsikt att bjuda in 
dem att delta i framtida incitamentsprogram.

utdelning och utdelningspolicy
BillerudKorsnäs mål är att utdelningen över 
en konjunkturcykel i genomsnitt ska uppgå 
till 50 procent av nettovinsten. Utdelningen 
till  aktieägarna kommer bland annat att vara 
beroende av resultatnivå, finansiell ställning 
och framtida utvecklingsmöjligheter. I enlig
het med styrelsens förslag beslutade års
stämman den 9 maj 2012 om en utdelning 
med SEK 3,50 per  Aktie. Den föreslagna 
utdelningen motsvarar cirka 53 procent av 
nettovinsten för 2011. 

Beslut om vinstutdelning i svenska 
aktiebolag fattas av bolagsstämman. Utdel
ning får endast ske med ett sådant belopp att 
det efter utdelningen finns full täckning för 
Bolagets bundna egna kapital och endast om 
utdelningen framstår som försvarlig med 
hänsyn till de krav som verksamhetens art, 
omfattning och risker ställer på storleken av 
det egna kapitalet samt Bolagets och Kon
cernens konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt (den så kallade försiktig
hetsregeln). Som huvudregel får aktieägarna 
inte besluta om utdelning av ett större 
belopp än styrelsen föreslagit eller godkänt.

Utdelning utbetalas normalt till aktie
ägare som ett kontant belopp per Aktie 
genom Euroclear. Rätt till utdelning till
kommer den som på den av bolagsstämman 
fastställda avstämningsdagen är registrerad 
som innehavare av Aktier i den av Euroclear 
förda aktieboken. Om aktieägare inte kan 
nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens 
fordran på Bolaget avseende utdelnings
beloppet och begränsas i tiden endast genom 
regler om tioårig preskription. Vid preskrip
tion tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. 
Varken aktiebolagslagen eller Bolagets 
bolagsordning innehåller några restriktioner 
avseende rätt till utdelning till aktieägare 
utanför  Sverige. Utöver eventuella begräns
ningar som följer av bank eller clearing
system i berörda jurisdiktioner, sker 
 utbetalning till sådana aktieägare på samma 
sätt som till övriga aktieägare med hemvist i 
Sverige.  För aktieägare som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige utgår dock normalt 
svensk kupongskatt, se avsnittet ”Vissa 
skatte frågor i  Sverige”.

Kursutveckling
Aktien är noterad sedan den 20 november 
2001 och handlas sedan den 2 oktober 2006 
på listan Mid Cap på  NASDAQ OMX. 
Aktiens handelsbeteckning är BILL. 
 Diagrammet visar Aktiens månatliga kurs
utveckling sedan noteringstidpunkten till 
och med den 28 november 2012.
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bolagsordning för billerudKorsnäs 
 aKtiebolag (Publ) (556025-5001)
Antagen vid extra bolagsstämman den 
14 september 2012

§ 1 firma
Bolagets firma skall vara BillerudKorsnäs 
Aktiebolag (publ). 

§ 2 ändamål
Bolaget skall ha till föremål för sin verksam
het att direkt och indirekt bedriva skogsindu
striell verksamhet, särskilt tillverkning och 
försäljning av massa och papper samt att 
bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 3 aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 
750 000 000 kronor och högst  
3 000 000 000 kronor.

§ 4 aktiers antal
Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 
och högst 400 000 000 stycken.

§ 5 styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 6 styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av lägst sex och högst 
tio ledamöter med högst sex suppleanter.

§ 7 revisor
En eller två revisorer med högst två revisors
suppleanter eller ett registrerat revisions
bolag skall utses. 

§ 8 årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex 
månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden 
förekomma till behandling:
 1. Val av ordförande vid stämman;
 2.  Upprättande och godkännande av 

 röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5.  Prövning av om stämman blivit 

 behörigen sammankallad;
 6.  Framläggande av årsredovisning och 

revisionsberättelse samt, i förekomman
de fall, koncernredovisning och 
 koncernrevisionsberättelse;

 7. Beslut om:
 a.  fastställelse av resultaträkning och 

balansräkning, samt, i förekommande 
fall, koncernresultaträkning och 
 koncernbalansräkning,

 b.  dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balans
räkningen, och

 c.  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
och den verkställande direktören;

 8.  Fastställande av antalet styrelseledamö
ter och suppleanter som skall väljas av 
stämman samt, i förekommande fall, 
fastställande av antalet revisorer och 
revisorssuppleanter som skall utses av 
stämman alternativt fastställande av att 
ett revisionsbolag skall utses;

 9.  Fastställande av styrelse och, i före
kommande fall, revisorsarvoden;

10.  Val av styrelse och eventuella supplean
ter samt, i förekommande fall, val av 
revisorer och eventuella revisorssupple
anter eller revisionsbolag;

11.  Annat ärende som ankommer på stäm
man enligt aktiebolagslagen (2005:551) 
eller bolagsordningen.

§ 9 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom 
annonsering i Post och Inrikes Tidningar 
samt på bolagets webbplats. Att kallelse 
skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstäm
ma, skall dels vara upptagen i utskrift eller 
annan framställning av hela aktieboken av
seende förhållandena fem vardagar före 
stämman, dels göra anmälan till bolaget 
senast klockan 16.00 den dag som anges i 
kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får 
inte vara söndag, annan allmän helgdag, 
 lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårs afton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma 
 medföra ett eller två biträden, dock endast 
om aktieägaren gjort anmälan härom enligt 
 föregående stycke.

§ 10 räkenskapsår
Kalenderåret skall vara bolagets 
 räkenskapsår.

§ 11 avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett 
avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på 
avstämningsdagen är införd i aktieboken och 
antecknad i ett avstämningsregister enligt 
4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument eller den som är 
antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 
18 § första stycket 6–8 nämnda lag skall 
antas vara behörig att utöva de rättigheter 
som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen 
(2005:551).

bolagsordning med mera
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leverantörs- ocH Kundavtal
BillerudKorsnäs leverantörs och kundavtal 
är hänförliga till den löpande verksamheten.

leverantörsavtal
BillerudKorsnäs och dess dotterbolag är inte 
beroende av något enskilt leverantörsavtal. 
Förlust av en viktig leverantör skulle på kort 
sikt kunna orsaka fördyrningar och därmed 
förluster, men bedöms inte få några väsent
liga konsekvenser för Koncernen som helhet 
då det i allt väsentligt finns alternativa 
 leverantörer. Till BillerudKorsnäs viktigaste 
leverantörsavtal hör dess avtal avseende 
inköp av vedråvara med Bergvik Skog, 
 Holmen, Mellanskog, Stora Enso och 
 Sveaskog. Generellt gäller att priser enligt 
dessa avtal fastställs kvartals eller halvårs
vis. Avsikten är att dessa leverantörer ska 
fortsätta att svara för huvudsakliga leveran
ser av vedråvara till BillerudKorsnäs under 
överskådlig tid men det finns dock ingen 
garanti för att dessa avtal inte skulle kunna 
upphöra eller ändras till BillerudKorsnäs 
nackdel i framtiden. Andra viktiga leveran
törsavtal är BillerudKorsnäs tre avtal om 
elleveranser med Vattenfall AB. Två av dessa 
avtal avser fast effektuttag, varav det ena, 
ingånget av Billerud, är giltigt till och med 
den 31 december 2017, och det andra, 
ingånget av Korsnäs, är giltigt till och med 
den 31 december 2012. Det tredje avtalet 
avser spotleveranser (giltigt till och med den 
31 december 2012). Priset i avtalet om fast 
effektuttag ingånget av Billerud är fast, men 
indexeras och kan justeras beroende på vissa 
yttre omständigheter, däribland inflation. 
Priset i avtalet om fast effektuttag ingånget 
av Korsnäs motsvarar pris på spot 
marknaden med ett mindre tillägg.

Kundavtal
BillerudKorsnäs och dess dotterbolag har 
mer än 1 500 aktiva kunder, varav de fem 
största kunderna står för cirka en tredjedel 
av Koncernens omsättning. Kundbasen är 
löpande föremål för förändring. En stor del 
av BillerudKorsnäs kundavtal är mycket 
informella och innehåller främst bestämmel
ser om indikativa volymer och betalnings
villkor, vilket är sedvanligt i branschen. 

Kundavtal som innehåller detaljerade 
bestämmelser om avtalstid och uppsägning 
förekommer sällan. Omförhandlingar av 
kundavtal sker i många fall regelbundet på 
halv eller helårsbasis. Ett undantag är dock 
majoriteten av kundavtalen som avser vätske
kartong och som utgjorde en betydande del 
av BillerudKorsnäs omsättning proforma 
under 2011. Inom detta område löper avtalen 
ofta på flera år och innehåller ofta avtalade 
volymer, priser och betalningsvillkor. Kon
cernens enskilt största kund, som är en kund 
inom vätskekartong, svarade under 2011 
(proforma) för en betydande del av Koncer
nens omsättning. Avtalet med denna kund 
löper under en begränsad avtalstid.

andra väsentliga avtal
Nedan behandlas avtal av större betydelse 
som BillerudKorsnäs eller dess dotterbolag 
slutit under de senaste två åren, med undan
tag för avtal som ingår i den löpande verk
samheten. Därutöver behandlas även sådana 
andra avtal som inte ingår i den löpande 
affärsverksamheten och som innebär att 
 BillerudKorsnäs eller dess dotterbolag till
delas en rättighet eller åläggs en skyldighet 
som är av väsentlig betydelse.

samgåendeavtalet mellan billerud  
och Kinnevik
Billerud ingick den 19 juni 2012 avtal med 
Kinnevik om samgåendet mellan Billerud 
och Korsnäs, genom Billeruds förvärv av 
samtliga aktier i Korsnäs. 

Vederlaget för Korsnäs utgörs av Aktier 
i BillerudKorsnäs, kontant betalning samt 
övertagande av skulder. Vederlaget, som 
fastställdes genom en relativvärdering av 
verksamheterna i Billerud och Korsnäs, ska 
enligt samgåendeavtalet bestå av följande 
komponenter. 
–  Nyemitterade Aktier i BillerudKorsnäs 

motsvarande en ägarandel om 25,1 pro
cent 1) i BillerudKorsnäs efter 
Transaktionen  

–  Kontantbetalning till Kinnevik om 
MSEK 3 200 2)

–  BillerudKorsnäs övertar befintlig extern 
nettoskuld i Korsnäs om MSEK 5 650 i 
samband med Transaktionen 

Enligt överenskommelse i samgåendeavtalet 
ska kontantbetalningar justeras beroende på 
verkliga nivåer på extern nettoskuld, rörelse
kapital och investeringsgrad per tillträdes
dagen. I samband med att Transaktionen 
slutfördes den 29 november 2012 erlades ett 
preliminärt vederlag baserat på uppskatt
ningar av nämnda poster per tillträdesdagen. 
Kontantdelen av vederlaget justerades i sam
band med detta till MSEK 3 253 3) till följd 
av att estimerad extern nettoskuld i Korsnäs 
per 29 november 2012 uppgår till 
MSEK 5 799, en avvikelse om MSEK 149 
(jämfört med vid avtalsdagen beräknad nivå 
på nettoskulden om MSEK 5 650), samt att 
estimerat rörelsekapital i Korsnäs per 
29 november 2012 överstiger en överens
kommen normaliserad nivå med MSEK 202. 4)

Vid fastställandet av villkoren för 
 betalningen har beaktats att BillerudKorsnäs 
avser att genomföra Företrädesemissionen, 
varvid Kinnevik har åtagit sig att teckna 
Aktier till ett värde om MSEK 500 (se under 
rubriken ”Teckningsåtaganden”).

De nyemitterade Aktierna uppgick till 
ett antal om 34 551 592, vilket motsvarar en 
ägarandel om 25,1 procent i Billerud
Korsnäs. 

Kinnevik har lämnat vissa begränsade 
garantier avseende Korsnäs och Billerud har 
lämnat visa begränsade garantier avseende 
den egna verksamheten. Parternas ansvar för 
garantierna är begränsat till en garantiperiod 
om åtta månader från Transaktionens 
genomförande samt ett maximalt ekono
miskt ansvar om MSEK 270, med undantag 
för vissa garantier avseende Kinneviks 
 ägande av Korsnäs, där garantiperioden är 
två år från Transaktionens genomförande 
och det maximala ekonomiska ansvaret är  
MSEK 2 700. I samband med slutförande av 
Transaktionen har det skett vissa omdisposi
tioner av skogsfastigheter som ägts av 
 Korsnäs samt dotterbolag till Korsnäs. 
Omdispositionerna innebär att skogsfastig
heterna samlas i en dotterbolagskoncern som 
kommer att ägas till 50 procent av Billerud
Korsnäs och till 50 procent av  Kinnevik.

legala frågor ocH KomPletterande information

1)  Kinneviks ägarandel kommer att uppgå till 25,0 procent om antal Aktier beräknas inklusive utspädning till följd av Billeruds långsiktiga incitamentsprogram (LTIP).

2)  Varav MSEK 500 i form av en s.k. säljarrevers till Kinnevik som kommer att användas för att teckna Aktier i Företrädesemissionen.

3)  Därutöver har Billerud betalat MSEK 2 579 som kompensation för Korsnäs fordran på Kinnevik om motsvarande belopp, vilken reglerats i samband med slutförandet av Transaktionen.

4)  De justeringar som har gjorts i vederlaget till följd av avvikelser i extern nettoskuld, rörelsekapital och investeringar är preliminära. Kontantbetalningen kommer att slutligt fastställas baserat på faktisk 

 balansräkning för Korsnäs per 29 november 2012.
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villkor för europeiska kommissionens 
godkännande av transaktionen
Enligt vad som beskrivits i avsnittet ”Bak
grund och motiv”, var Transaktionen villko
rad bland annat av att relevanta konkurrens
myndigheter lämnade tillstånd till 
Transaktionen. Den 27 november 2012 hade 
samtliga relevanta konkurrensmyndigheter 
godkänt Transaktionen.

Beslutet att lämna tillstånd till samgåen
det mellan Billerud och Korsnäs från en av 
konkurrensmyndigheterna, Europeiska kom
missionen, förutsätter som tidigare offentlig
gjorts försäljning av en pappersmaskin vid 
produktionsenheten i Gävle (PM 2), där 
Koncernen tillverkar bland annat vitt kraft 
och säckpapper. Europeiska kommissionens 
bedömning var att Transaktionen annars 
medför att Koncernen får en alltför stark 
ställning inom vitt kraft och säckpapper. 
Försäljning av vitt kraft och säckpapper till
verkat vid PM 2 uppgick till cirka 2 procent 
av den nya Koncernens totala kombinerade 
försäljningsvolymer 2011. Inom ramen för 
försäljningen kommer även vissa inventarier, 
personal och kundavtal hänförliga till pap
persmaskinen att övergå till köparen. Vidare 
kommer BillerudKorsnäs att erbjuda sig att 
under en viss tid leverera vissa insatsvaror 
såsom massa, ånga och elektricitet till pap
persmaskinen. Att nämnda villkor för beslu
tet uppfylls kommer att övervakas av en obe
roende tredje part, en s.k. trustee.

Europeiska kommissionens beslut att 
lämna tillstånd till Transaktionen förutsätter 
att försäljningen är genomförd inom viss tid 
till en, enligt Europeiska kommissionens 
bedömning, lämplig aktör. Om försäljning 
inte sker till en lämplig aktör under denna 
tid kommer trusteen enligt Europeiska kom
missionens beslut att ha mandat att sälja 
pappersmaskinen. Om försäljning inte heller 
kommer till stånd under trusteens mandat, 
och förutsättningarna för Europeiska kom
missionens beslut alltså inte är uppfyllda, 
kan Europeiska kommissionen komma att 
kräva försäljning av annan produktionskapa
citet. Koncernen kan också drabbas av kost
nader till följd av böter från Europeiska 
kommissionen. I extraordinära fall, om inga 
andra konkurrensfrämjande åtgärder skulle 
vara tillgängliga, kan Europeiska kommis
sionen i sista hand ifrågasätta Transaktio
nens giltighet.

rörelseöverlåtelseavtalet mellan billerud  
och uPm 
Billerud, genom det helägda dotterbolaget 
Billerud Finland Oy, ingick den 1 februari 
2012 ett rörelseöverlåtelseavtal med UPM 
om att förvärva UPMs två pappersmaskiner i 
Pietarsaari respektive Tervasaari, båda i 
 Finland. Transaktionen slutfördes 1 juni 
2012 efter godkännande från konkurrens

myndigheter och köpeskillingen uppgick  till 
omkring MEUR 130. Avtalet innehåller en 
sed vanlig garantikatalog. UPMs ansvar 
för garantibrott är begränsat till MEUR 25, 
utom vad gäller brott mot garantier avseende 
bland annat äganderätten till tillgångarna, 
rätten att överlåta dessa och vissa miljö och 
skatteåtaganden. UPMs totala ansvar enligt 
avtalet är begränsat till MEUR 50. Garanti
tiden är ett år, utom vad gäller skatt och 
miljö , där längre garantitid tillämpas.

Billerud och UPM har även ingått ett 
avtal som reglerar de tjänster som UPM ska 
tillhandahålla Billerud i samband med över
tagandet av pappersmaskinerna från UPM, 
under en övergångsperiod om sex månader 
från slutförandet av transaktionen. Exempel 
på sådana tjänster är IT, HR, logistik och 
inköpstjänster.

Långsiktiga kommersiella avtal har 
 också ingåtts mellan parterna, där UPM 
bland annat ska leverera insatsvaror såsom 
massa, ånga och elektricitet till de två pap
persmaskinerna. Om en part inte uppfyller 
sitt leverans eller inköpsåtagande har den 
andra parten rätt att kräva vite. Enligt avtalet 
om massaleverans ska leverans ske till mark
nadspris och avtalet innehåller volymåtagan
den från båda parter. Vidare har parterna 
ingått hyresavtal avseende vissa lokaler med 
en hyrestid om 99 år, avtal som reglerar 
platstjänster, såsom logistik och byggnads
tjänster, som UPM ska tillhandahålla Billerud, 
samt avtal som reglerar allokering av miljö
rättigheter och miljöskyldigheter parterna 
emellan. Billerud har enligt hyresavtalet ett 
långtgående ansvar vid hyresavtalets upp
hörande för föroreningar på hyres objektet 
som uppkommit under hyrestiden.

Kreditavtal
Bolaget har ingått två låneavtal om kredit
faciliteter med två separata syndikat av 
 banker samt ett låneavtal med en bilateral 
långivare. Dessa faciliteter uppgår samman
lagt till ett belopp om MSEK 9 300. 
Syndikat låneavtalen är daterade den 19 juni 
2012 respektive 2 november 2012 och avser 
kredit faciliteter om MSEK 3 000 respektive 
en revolverande kreditfacilitet om totalt 
MSEK 5 500. Det bilaterala låneavtalet, 
ursprungligen daterat den 12 juli 2010 avser 
en kreditfacilitet om MSEK 800. Facilitet
erna under det ena syndikatlåne avtalet 
 förfaller till betalning den 19 april 2013 
 respektive den 19 juni 2013 och faciliteten 
under det revolverande syndikatlåne avtalet 
förfaller till betalning den 2 november 2015. 
Förutsatt att samtliga långivare ger sitt god
kännande därtill finns möjlighet till förläng
ning av samt liga faciliteter under syndikat
låneavtalen. Det bilaterala låneavtalet 
 förfaller till  betalning den 12 juli 2017.

Utöver ovanstående lån inkluderar 
 Koncernens långfristiga räntebärande 
 skulder även tre obligationslån emitterade 
som privat placeringar med ett totalt låne
belopp uppgående till MSEK 675 samt två 
bilaterala låneavtal med två olika långivare 
under vilka Korsnäs är låntagare och Bolaget 
garanti givare och vilka avser kreditfaciliteter 
om vardera MSEK 600. Obligationslånen 
för faller under åren 2013 och 2016 och de 
 bilaterala låneavtalen upptagna av Korsnäs 
förfaller till betalning den 3 juni 2017.

Låneavtalen och obligationslåneavtalen 
omnämnda ovan innehåller åtaganden för 
Bolaget att omedelbart informera långivarna 
om händelse av väsentlig betydelse för 
 Bolaget eller Koncernens utveckling, samt 
vid väsentlig förändring av ägarförhållanden 
i BillerudKorsnäs. Samtliga låneavtal inne
håller därutöver bestämmelser om föränd
ringar i ägarmajoriteten (så kallad ”change 
of control”), med innebörd att Bolaget 
 omedelbart ska informera långivarna om 
någon person eller grupp av personer till
sammans tar kontroll över (i) 30 procent 
eller mer av rösterna i Bolaget (med undan
tag för bland annat huvudägaren till Frapag 
och Kinnevik) samt (ii) högre andel röster än 
vad bland annat huvudägaren till Frapag 
samt Kinnevik kontrollerar tillsammans. 
Korsnäs bilaterala låneavtal innehåller där
utöver bestämmelser om att respektive lån
givare ska informeras om Korsnäs upphör 
vara ett helägt dotterbolag till Bolaget eller 
om Bolaget upphör att ha kontroll över 
Korsnäs. Vid en eventuell ägarförändring 
som beskrivs i detta stycke ska Bolaget 
respek tive Korsnäs inleda omförhandlingar 
med långivarna under respektive låneavtal. 
Om en överenskommelse härvid inte kan nås 
äger långivarna rätt att säga upp respektive 
låneavtal med omedelbar verkan och att 
 förklara alla utestående förpliktelser under 
låneavtalen förfallna till betalning. 

Låneavtalen innehåller utöver ovan 
angivna informationskrav även andra sed
vanliga åtaganden och standardvillkor, som 
exempelvis finansiella åtaganden rörande 
nettoskuld i förhållande till eget kapital samt 
EBITDA 1) till finansiella kostnader, i båda 
fallen beräknade på koncernbasis.
Under samtliga bilaterala låneavtal har 
 relevant långivare rätt att, vid en eventuell 
refinansiering av det revolverande syndikat
låneavtalet, påkalla att eventuella ändringar i 
det refinansierade revolverande syndikat
låneavtalet som är mer fördelaktiga för lån
givarna under det refinansierade revolveran
de syndikatlåneavtalet även ska inkorporeras 
i relevant bilateralt låneavtal. 

1)  Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar.
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Utöver ovan nämnda långfristiga räntebäran
de skulder är dotterbolaget Sia Latgran lån
tagare under låneavtal avseende en kredit
facilitet till ett belopp om MEUR 4 och en 
revolverande kreditfacilitet till ett belopp om 
MEUR 16.

Huvuddelen av BillerudKorsnäs kort
fristiga räntebärande skulder består av ett 
certifikatprogram som löper från den 18 juni 
2003 och innebär möjlighet för Billerud att 
ge ut företagscertifikat i valörer om 
 nominellt SEK 1 000 000 alternativt 
EUR 100 000 upp till ett rambelopp om 
MSEK 1 500 eller motvärdet därav i EUR. 
Företagscertifikaten ska löpa på minst en 
dag och högst ett år. Per den 30 september 
2012 var MSEK 498 utestående under 
 certifikatprogrammet. Vidare är Billerud
Korsnäs part till två avtal avseende faktura
köp med två olika banker avseende Koncer
nens största kund. Avtalen förlängs löpande 
med kortfristiga perioder och omfattar samt
liga kundfordringar i förhållande till denna 
kund från tid till annan upp till ett visst max
belopp.

För ytterligare information om 
 Koncernens finansiella skulder, se avsnittet 
”Kapital struktur och annan finansiell 
 information” i detta prospekt samt Bolagets 
årsredovisning för 2011 som införlivats 
genom hänvisning och utgör en del av detta 
prospekt.

teckningsåtaganden
Kinnevik, som representerar cirka 25 pro
cent av aktiekapitalet i BillerudKorsnäs, har 
genom teckningsåtagande förbundit sig att 
teckna Aktier i Företrädesemissionen till ett 
värde om MSEK 500. Bolagets andra 
huvudägare Frapag har åtagit sig att teckna 
Aktier i Företrädesemissionen motsvarande 
sin ägarandel, vilket motsvarar 15,7 procent 
av de nya Aktierna och en nyinvestering i 
BillerudKorsnäs om cirka MSEK 320. 
Tecknings åtagandena motsvarar således 
 cirka 41 procent av de nya Aktierna i 
Företrädes emissionen. Teckningsåtagandena 
är inte säkerställda, och följaktligen finns en 
risk att  respektive åtaganden inte kommer att 
kunna uppfyllas. Se vidare i avsnittet ”Risk
faktorer” under rubriken ”Företrädes
emissionen är inte garanterad och tecknings
åtaganden är inte säkerställda”.

övriga uPPlysningar
Utöver beskrivna förhållanden och vad som 
anges i avsnittet ”Styrelse, bolags ledning 
och revisor”, har de personer som är inblan
dade i Företrädesemissionen inga övriga 
ekonomiska eller andra  relevanta intressen 
med betydelse för  Företrädesemissionen.

tvister ocH Processer
Bolag inom Koncernen är från tid till annan 
inblandade i tvister inom ramen för den 
 normala affärsverksamheten och riskerar likt 
andra aktörer på BillerudKorsnäs marknad 
att bli föremål för anspråk av olika slag. 
Med undantag för nedan nämnda tvister är 
Koncernen inte, och har under de senaste 
tolv månaderna inte heller varit part i något 
rättsligt förfarande inför domstol eller i 
något skiljeförfarande som bedöms kunna få 
betydande effekter på Koncernens finansiella 
ställning eller lönsamhet. BillerudKorsnäs 
känner  heller inte till något potentiellt sådant 
för farande.

Genom beslut den 10 december 2007 
har Naturvårdsverket påfört Koncernen cirka 
MSEK 19,5 i avgifter för påstådd under
låtenhet att begära överföring av utsläpps
rätter från Koncernens  transaktionskonton 
till det nationella transaktionskontot för 
 hantering av utsläppsrätter. Anledningen till 
Naturvårdsverkets beslut är att Koncernen 
enligt Naturvårdsverket inte på  korrekt sätt 
har överlämnat utsläppsrätter motsvarande 
 gjorda utsläpp senast den 30 april 2007, och 
att det, enligt Naturvårdsverket, inte finns 
någon godtagbar ursäkt för detta. Koncernen 
har överklagat sanktionsavgifterna till Miljö
överdomstolen, som är sista instans i dessa 
mål, som avslog överklagandena. Koncernen 
ansökte därefter till Högsta domstolen om 
resning och klagan över domvilla. Högsta 
domstolen har ännu inte meddelat slutligt 
beslut i frågan. Åtgärder har vidtagits för att 
undvika att tvister kring överlämning av 
utsläppsrätter ska uppstå igen. Bland annat 
har ett elektroniskt påminnelsesystem 
 implementerats.

Koncernen har även överklagat Statens 
energ imyndighets beslut att inte tilldela 
Koncernen elcertifikat för nya tilldelnings
perioder till förvaltningsrätten i Linköping. 
För vidare information om tvisterna av
seende elcertifikaten se avsnittet ”Risk
faktorer” under rubriken ”Energipriser”.

efterlevnad av regler, med mera
Styrelsen bedömer att BillerudKorsnäs upp
fyller gällande regler och bestämmelser samt 
har erforderliga tillstånd med avseende på 
den bedrivna verksamheten.

miljöfrågor
BillerudKorsnäs följer gällande miljökrav 
och lagar från myndigheter och innehar 
erforderliga tillstånd med avseende på den 
bedrivna verksamheten. För vidare infor
mation om miljöfrågor och miljöarbete i 
 BillerudKorsnäs, se avsnittet ”Verksamhets
beskrivning – BillerudKorsnäs” under 
 rubriken ”Hållbarhet” samt avsnittet ”Risk
faktorer” under rubriken ”Miljöansvar”.

försäKringar
Styrelsens bedömning är att BillerudKorsnäs 
har ett tillfredsställande försäkringsskydd 
med hänsyn till de risker som uppkommer i 
Koncernens verksamhet. Ingen del av verk
samheten bedöms vara av sådan art att för
säkringsskydd inte kan erhållas på rimliga 
villkor.

transaKtioner med närstående
I den mån leverans av tjänster och produkter 
förekommer mellan bolag inom Koncernen 
tillämpas affärsmässiga villkor och mark
nadsprissättning. För Billeruds del har de 
mest betydande transaktionerna med när
stående varit ersättning till nyckelpersoner i 
koncernledningen som framgår av Billeruds 
årsredovisningar 2009, 2010 och 2011 
(införlivade genom hänvisning till detta 
 prospekt). För Korsnäs del har de mest 
 betydande transaktionerna med närstående 
varit ersättning till nyckelpersoner i koncern
ledningen som framgår av Korsnäs årsredo
visningar 2009, 2010 och 2011 (införlivade 
genom hänvisning till detta prospekt). 
Beträffande ersättning till styrelse och 
 verkställande direktör hänvisas till avsnittet 
”Bolagsstyrning” under rubrikerna ”Rikt
linjer för ersättning till ledande befattnings
havare med mera” samt ”Arvode till 
styrelse ledamöterna respektive ledamöterna 
i styrelsens utskott”.

Därutöver har Bolaget ingått avtal med 
större aktieägare i Bolaget i samband med 
förvärvet av Korsnäs. Samgåendeavtalet med 
Kinnevik, inklusive ändringsavtal och den 
säljarrevers som utfärdades vid tillträdet, 
beskrivs under rubriken ”Samgåendeavtalet 
mellan Billerud och Kinnevik”. Tecknings
åtaganden som utställts av Kinnevik och 
Frapag beskrivs under rubriken ”Tecknings
åtaganden”. Som anges i denna beskrivning 
är Kinnevik och Frapag inte berättigade till 
ersättning för sina teckningsåtaganden. 

Utöver vad som följer av ovanstående 
har varken Bolaget eller dess dotterbolag 
lämnat lån, garantier eller borgensförbindel
ser till eller till förmån för några styrelse
ledamöter, ledande befattningshavare eller 
revisorer i Koncernen. Ingen av dessa 
 personer har haft någon direkt eller indirekt 
delaktighet i någon affärstransaktion med 
 Bolaget eller dotterbolagen som är eller var 
ovanlig till sin karaktär eller med avseende 
på villkoren.
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BillerudKorsnäs AB
Sverige

(556025-5001)

Korsnäs AB (100 %)
Sverige 

(556023-8338)

Latgran Biofuels AB 
(75 %)
Sverige 

(556811-4184)

Billerud 
Skog AB (100 %)

Sverige
(556724-5641)

Billerud 
Karlsborg AB (100 %)

Sverige
(556310-4198)

Billerud 
Skärblacka AB (100 %)

Sverige
(556190-3179)

Billerud 
Beetham Ltd (100 %)

Storbritannien
(69606)

Billerud 
Finland Oy (100 %)

Finland
2392774-9)

konceRnstRuktuR

KoncernstruKtur
Sedan Transaktionen är Billerud Korsnäs 
Aktiebolag (publ) moderbolag i en koncern 
som består av gamla Billerudkoncernen och 
den gamla Korsnäskoncernen med Korsnäs 
AB som tidigare moderbolag. I illustrationen 
nedan redovisas information om de största 
dotterbolagen.

immateriella rättigHeter
BillerudKorsnäs viktigaste immateriella 
 rättigheter utgörs av Koncernens patent och 
licensavtal för att använda patent, vilka är 
centrala för Koncernens verksamhet. De 
 viktigaste patenten är de relaterade till 
 försäljningen av pappersprodukten Fibre
Form®, patentfamiljen ”Säckpapper” 
 relaterat till produktionen av den höga 
 porösa säck papperskvaliteten QuickFill® 
och patent familjerna relaterade till produk
tionen av bestruken och obestruken vätske
kartong för långtidslagring av livsmedel. 
Därtill är patentfamiljen relaterad till form
bara förpacknings stommar, vilken stödjer 
försäljningen av FibreForm®, samt patent
familjerna för långnypskalandrering av 
 betydelse för Koncernen. Vidare har 
Billerud Korsnäs en rad patent som ännu inte 
har kommersiali serats. BillerudKorsnäs vik
tigaste licensavtal är det med det italienska 
innovationsföre taget Gruppo X di X Gruppo 
(SRL) som ger  Koncernen en exklusiv 
rättig het i Europa och en ickeexklusiv rätt 
utanför Europa för en hel patentfamilj som 
är relaterad till konvertering och produkter 
gjorda av  FibreForm®. Avtalet ska fortsätta 
att gälla tills det sista av patenten löper ut.

övrig information
BillerudKorsnäs Aktiebolag AB (publ), 
org. nr 5560255001, är ett publikt aktie
bolag med säte i Stockholm. Bolaget 
 bildades i Sverige den 22 december 1926 
och registrerades vid Bolagsverket den 
29 december 1926. Bolaget har bedrivit 
 verksamhet sedan dess. Bolagets associa
tionsform regleras av, och aktieägarnas 
rättig heter kan endast ändras i enlighet med, 
aktiebolagslagen (2005:551). Bolagsord
ningen antogs vid extra bolagsstämma den 
14 september 2012.

information som införlivats genom 
Hänvisning
Följande dokument, vilka tidigare offentlig
gjorts och finns tillgängliga på Billerud
Korsnäs webbplats www.billerudkorsnas.se, 
införlivas genom hänvisning och utgör en 
del av prospektet:
–   Billeruds reviderade årsredovisningar för 

koncernen och moderbolaget för åren 
2009, 2010 och 2011, inklusive revisions
berättelser. 

Följande dokument införlivas genom 
 hänvisning och utgör en del av prospektet 
samt hålls tillgängliga på BillerudKorsnäs 
webbplats www.billerudkorsnas.se under 
teckningstiden:
–   Korsnäs reviderade årsredovisningar för 

koncernen och moderbolaget för åren 
2009, 2010 och 2011, inklusive revisions
berättelser.

tillHandaHållna doKument
Kopior av följande dokument hålls under 
prospektets giltighetstid tillgängliga hos 
 BillerudKorsnäs på Koncernens huvud
kontor Frösundaleden 2 b, 169 27 Solna,  
på  vardagar under ordinarie kontorstid  
samt på BillerudKorsnäs webbplats,  
www.billerudkorsnas.se:

1.  BillerudKorsnäs bolagsordning 
 antagen vid extra bolagsstämman den 
14 september 2012,

2.  Billeruds reviderade årsredovisningar 
avseende räkenskapsåren 2009–2011, 
inklusive revisionsberättelser och 
 Billeruds delårsrapport för perioden 
1 januari – 30 september 2012,

3.  Korsnäs reviderade årsredovisningar 
 avseende räkenskapsåren 2009–2011, 
inklusive revisionsberättelser, samt

4. detta prospekt.
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Billerud är en ledande leverantör av starkt, 
nyfiberbaserat förpackningspapper samt 
 förpackningslösningar. Med kombinationen 
av förpackningsmaterial i världsklass, 
 kunskap om hela förädlingskedjan och ett 
 globalt nätverk av partner hjälper Billerud 
 konverterare, förpackningstillverkare och 
varumärkes ägare att bli mer konkurrens
kraftiga. 

Innovation är centralt inom Billerud som 
kontinuerligt arbetar med att utveckla 
 material och tjänster med ökat mervärde för 
 kunder. Affärsutvecklingen inom Billerud 
syftar till att driva tillväxten och förbättra 
lönsamheten. 

Smartare förpackningar innebär också 
ett smartare sätt att värna om miljön. 
 Billeruds erbjudande till marknaden bygger 

på ett långsiktigt, hållbart sätt att arbeta. 
Produkterna som tillverkas av förnybar 
 råvara och med hjälp av stor andel bioenergi, 
bidrar till hållbar utveckling. Billerud redo
visar sedan 2009 enligt Global Reporting 
Initiative (GRI), världens mest använda 
verktyg för hållbarhetsredovisning. Billeruds 
fullständiga GRIredovisning finns på   
www.billerudkorsnas.se. 

Bolaget består av två affärsområden: 
Packaging & Speciality Paper samt 
 Packaging Boards. 

Billeruds primära geografiska marknad 
är Europa som under 2011 utgjorde 75 pro
cent av bolagets nettoomsättning. Asien 
utgjorde 14 procent medan Afrika svarade 
för 8 procent. 

 

information om billerud

Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta prospekt har arbetet med att integrera 

Billeruds  och Korsnäs verksamheter just påbörjats. I kommande två avsnitt presenteras 

därför information om Billerud och Korsnäs, deras respektive verksamhet, marknader, 

affärsområden med mera, såsom bolagen bedrevs innan Transaktionen genomfördes. 

Avsnitten ska ses som ett komplement till beskrivningen av den nya koncernens verksamhet 

i avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning – BillerudKorsnäs”.

   Runt om i världen föreslås restriktioner mot icke nedbrytbara plastkassar. Kraftpapper ger hållbara 
kassar som är starkare än både biologiskt nedbrytbar plast och andra pappersalternativ som finns på  marknaden. 

Europa, 75 %

Asien, 14 %

Afrika, 8 %
Sydamerika, 2 %

Övrigt, 1 %

nettoomsättning peR geogRafi, 2011

Packaging & Speciality Paper, 65 % *)

Packaging Boards, 30 %

Övrigt, 5 %

nettoomsättning peR affäRsomRåDe, 2011

*)   Inkluderar nettoomsättning 2011 för affärsområde 
 Market Pulp.

Uttalanden om Billerud eller produkters absoluta eller relativa egenskaper och position i detta avsnitt är baserade på Bolagets egen bedömning  
om inget annat anges.
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   Cirka två tredjedelar av Billeruds fluting används till wellådor för frukt och grönsaker. Med service-
konceptet SoliQ minimeras svinnet vid transporter. 

affäRsomRåDen
För vidare information om marknaden, 
 drivkrafter, kunder samt marknadsposition 
för de olika produkterna, se avsnittet  
”Verksamhetsbeskrivning – BillerudKorsnäs”.

PacKaging & sPeciality PaPer
Affärsområde Packaging & Speciality Paper 
erbjuder såväl tekniskt avancerade kraft och 
säckpapper till förpackningar för livsmedel, 
industriella applikationer och bärkassar, som 
tjänster inom förpackningsoptimering och 
design. Kvaliteterna är starka samt har hög 
tryck och körbarhet. Affärsområdet är en 
ledande aktör inom nyfiberbaserat kraft och 
säckpapper. Dessutom sker försäljning av 
långfibrig pappersmassa till bland annat 
 tillverkare av tissue, tryck och skrivpapper 
samt förpackningspapper.

De huvudsakliga marknaderna utgörs av 
Europa och Asien. Affärsområdet svarade år 
2011 för 53 procent 1) av Billeruds rörelse
resultat. 

PacKaging boards
Affärsområdet Packaging Boards säljer 
wellråvaror som fluting (mellanskiktet hos 
wellpapp) och vit liner (ytskiktet hos well
papp) till förpackningar för bland annat frukt 
och grönsaker, konsumentvaror och till 
transportförpackningar. Packaging Boards är 
en av de marknadsledande aktörerna i Europa 
på både helvit liner och fluting av nyfiber. 
Dessutom erbjuds vätskekartong och kartong 
till pappersmuggar (Cup Stock) samt för
packningsoptimerande tjänster. 

Den huvudsakliga marknaden är Europa. 
Affärsområdet svarade år 2011 för 38 pro
cent av Billeruds rörelseresultat. 

pRoDuktion
Billerud har sex produktionsenheter: 
 Gruvön, Skärblacka och Karlsborg i Sverige, 
Beetham i Storbritannien samt Jakobstad 
och Tervasaari i Finland. Produktionen vid 
de svenska enheterna är integrerad vilket ger 
flera fördelar såsom full kontroll över 
 produktionsprocessen och hög självförsörj
ningsgrad av el. Billeruds huvudkontor är 
beläget i Solna i Sverige. För vidare infor
mation om produktionsenheterna se avsnittet 
”Verksamhetsbeskrivning – BillerudKorsnäs” 
under rubriken ”Produktion”.

pRoDuktionskapacitet 2011, kton

produktionsenhet

Gruvön 685

Skärblacka 400

Karlsborg 300

Jakobstad 200

Tervasaari 100

Beetham 45

totalt 1 730

oRganisation ocH 
 anställDa 
oPerativ struKtur
Billeruds verksamhet är organiserad i två 
affärsområden med produktion vid sex 
 enheter. Båda affärsområdena har ansvar för 
försäljning, marknadsföring och utveckling 
av respektive produktområde. Affärsområ
dena har ett resultatansvar, baserat på för
kalkylerade produktionskostnader. VD leder 
koncernledningens arbete och fattar beslut i 
samråd med övriga i ledningen. Till organi
sationens stödfunktioner hör affärsutveck

ling, personal/information, ekonomi, finans, 
IT samt supply chain management. Inom 
Koncernen finns också Billerud Skog som 
ansvarar för Koncernens vedförsörjning

anställda
Den 30 september 2012 hade Billerud 2 490 
anställda. Medelantalet anställda för de 
 första nio månaderna under verksamhetsåret 
2012 uppgick till 2 366 personer. Majorite
ten av de anställda är verksamma i Sverige. 

antal anställDa, 30 septemBeR 2012

land

Sverige 2 068

Finland 176

Storbritannien 153

Övriga länder 93

totalt 2 490

BilleRuD skog
Den huvudsakliga råvaran för produktionen 
är ved. Billerud äger ingen skog själv utan 
köper in all ved via dotterbolaget Billerud 
Skog. Billeruds totala inköp under 2011 
uppgick till 5,85 miljoner m3 fub, varav 
5,35 miljoner m3 fub användes i den egna 
produktionen. Vedråvaran kommer enbart 
från skogar som brukas ansvarsfullt och 
långsiktigt. Dessutom var 41 procent av 
inköpen 2011 Chain of Custody certifierade 
enligt FSC® och/eller PEFC™. 

Under 2011 skedde 80 procent av ved
inköpen från Sverige, 10 procent från Norge 
och Finland samt resterande 10 procent från 
Baltikum. Inköpen görs från ett fåtal stora 
leverantörer, främst Sveaskog, Holmen och 
Stora Enso samt från ett större antal privata 
markägare i norra Sverige.

HistoRik
Billerud har anor från 1800talet. Dagens 
Billerud bildades 2001 genom en samman
slagning av AssiDomäns pappersbruk 
 Skärblacka och Karlsborg och Stora Ensos 
pappersbruk Gruvön. Den 20 november 
2001 noterades Billerud på Stockholms
börsen (numera NASDAQ OMX). Under 
2004 förvärvades produktionsenheten 
 Beetham i Storbritannien. År 2012 förvärva
des UPMs förpackningspappersverksamhet i 
Jakobstad och Tervasaari i  Finland. Samma 
år skedde även samgåendet med Korsnäs och 
BillerudKorsnäs bildades. 

1)   Inkluderar rörelseresultat 2011 för affärsområde  Market Pulp.
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Korsnäs är en av de ledande tillverkarna av 
förpackningsmaterial av nyfiber till före
trädesvis konsumentprodukter. Affärsidén är 
att med kunnande och resurser i världsklass 
utveckla högklassiga nyfiberbaserade mate
rial för dagens och morgondagens avancera
de förpackningslösningar. Dessa lösningar 
hjälper företag att spara resurser, utveckla 
varumärken och öka lönsamheten samt hjäl
per konsumenter att bevara miljön samtidigt 
som de ger ökad användarvänlighet, bättre 
produktkvalitet och ökad kundnöjdhet.

Verksamheten utgörs av två rörelse grenar, 
Korsnäs Industri och Korsnäs Skog. Korsnäs 
äger även 5 procent av aktierna i Bergvik 
Skog samt 75 procent av aktierna i Latgran.

 Mer än 90 procent av Korsnäs förpack
ningsmaterial exporteras, främst till Europa 
där Tyskland, Frankrike och Storbritannien 
är stora marknader. Även Asien är en viktig 
marknad med hög tillväxt.

information om Korsnäs

Detta avsnitt innehåller information om Korsnäs verksamhet före samgåendet med Billerud 

och ska ses som kompletterade information till den verksamhetsbeskrivning av den nya 

 koncernen BillerudKorsnäs som finns i avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning – BillerudKorsnäs”. 

Korsnäs Industri, 86 %

Korsnäs Skog, 14 %

omsättning peR segment, 2011

Korsnäs Industri, 95 %

Korsnäs Skog, 5 %

RöRelseResultat peR segment, 2011

Sverige, 19 %

Övriga Europa, 58 %

Asien, 20 %
Övriga världen, 3 %

intäkteR *) peR geogRafi, 2011 

*)   Intäkter per geografisk marknad är fördelad  
efter köparens  hemvist.

*)   Avser Korsnäs Industri.

   Korsnäs har tillverkat vätskekartong i över 40 år och har byggt upp en gedigen kunskap om produkten. 
Idag är Korsnäs en av de ledande leverantörerna och den näst största producenten av vätskekartong i världen. 1)

Bild från Tetra Pak

Vätskekartong, 73 %

WTL, 11 %

Cartonboard, 10 %
Kraft- och säckpapper, 6 %

föRsälJningsvolYm peR 
pRoDuktomRåDe *), 2011 

1)   Pöyry Management Consulting.

Uttalanden om Korsnäs eller produkters absoluta eller relativa egenskaper och position i detta avsnitt är baserade på Bolagets egen bedömning 
om inget annat anges.
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koRsnäs inDustRi
Korsnäs inledde redan i början av 1960talet 
en omställning mot tillverkning av högföräd
lade produkter och erbjuder vätskekartong, 
Cartonboard, WTL samt kraft och säck
papper. Genom ett kontinuerligt fokus på 
forskning och utveckling har Korsnäs erhål
lit ledande positioner inom flera attraktiva 
produktområden.

De avancerade förpackningsmaterial 
Korsnäs tillverkar utgör den ena delen av 
erbjudandet till kunderna. En lika viktig roll 
spelar den kompetens Korsnäs erbjuder 
genom olika tjänster. Korsnäs Packaging 
Performance Service omfattar expertishjälp 
inom områdena förpackningsoptimering, 
trycksupport och konverteringssupport. Till 
exempel utförs tester, mätningar och analy
ser av materialegenskaper, vilket ger kund
erna ett vetenskapligt förankrat jämförelse
material. Korsnäs erbjuder också 
specialist insatser i hela innovationskedjan 
från idé och prototyp via materialspecifika
tion och dimensionering till praktiska tester 
och utvärderingar av nya förpackningar.

 
vätsKeKartong
Korsnäs har tillverkat vätskekartong i över 
40 år och är idag en av de ledande leveran
törerna och den näst största producenten i 
världen. 1) Korsnäs vätskekartong används 
för att tillverka förpackningar till mjölk
produkter, juice och andra drycker. Den är 
till övervägande del bestruken och gjord av 
100 procent nyfiber samt är lukt och smak
neutral. Vätskekartong svarade 2011 för 
73 procent av Korsnäs försäljningsvolym. 

marknad
Marknaden för vätskekartong är konsolide
rad med ett fåtal leverantörer respektive 
köpare. Kunderna är främst tillverkare av 

dryckesförpackningar och slutkunderna är 
konsumenter. Korsnäs har flerårsavtal med 
ett antal stora kunder om leverans av vätske
kartong och ett nära samarbete vad gäller 
produktutveckling. 

Vätskekartongsmarknaden uppvisar fort
satt tillväxt främst i Asien och Sydamerika. 
Det är i första hand bestruken vätskekartong 
som visar tillväxt, till följd av kundernas 
ökade krav på tryckkvaliteten på färdiga för
packningar. Korsnäs uppskattar att den lång
siktiga årliga marknadstillväxten för vätske
kartong är cirka 3 procent. Efterfrågan på 
vätskekartong är mindre konjunkturkänslig 
än de flesta andra produktsegment inom 
 pappers och förpackningsmarknaden. Ökad 
levnadsstandard och en växande medelklass 
i främst Asien och Sydamerika ökar efter
frågan på vätskekartong. Andra generella 
drivkrafter är kraven på en ren, hög och 
jämn produktkvalitet samt det fortsatt starka 
och alltjämt ökande miljömedvetandet inom 
konsumentnära branscher.

cartonboard
Korsnäs Cartonboard används inom utvalda 
segment för att förpacka bland annat mat, 
kosmetika, exklusiva drycker och konfektyr. 
Korsnäs är en av de större producenterna av 
nyfiberbaserad Cartonboard i Europa 1) och 
en av de ledande aktörerna inom Cartonboard 
med brun baksida och vit, bestruken, fram
sida. 2) Cartonboard svarade 2011 för 10 pro
cent av Korsnäs försäljningsvolym.

Korsnäs Cartonboard består av fyra  
produkterbjudanden med olika användnings
områden: 

  Korsnäs Light är en fuktbeständig 
 kartong som används för förpackning av 
torra, frysta och kylda livsmedel

  Korsnäs Carry är en stark kartong som 
används för att utforma attraktiva och 
funktionella förpackningar med egen
skaper som till exempel fönster och 
smarta låskonstruktioner

  Korsnäs White är en premiumkartong 
med hög tryckbarhet, god bildåtergiv
ning och mycket hög formbarhet som 
används till att paketera hälso och skön
hetsprodukter, parfym, exklusiva dryck
er och konfektyr 

  Korsnäs Artisan är en specialutvecklad 
flerskiktskartong med en lättbestruken 
trycksida och obestruken baksida som 
används främst för diverse lyxprodukter

marknad
Korsnäs huvudmarknad är Europa där 
 Storbritannien och Tyskland utgör de enskilt 
största marknaderna. Slutkunderna är främst 
producenter av hälso och skönhetsproduk
ter, exklusiv konfektyr samt företag verk

samma inom detaljhandeln som ställer höga 
krav på funktionella och högkvalitativa för
packningar som ska vara säljande och bidra 
till en positiv upplevelse för konsumenten.

Korsnäs uppskattar att marknaden för 
Cartonboard i Europa växer med 2–3 pro
cent per år. Livsstilskonsumtion är en av de 
främsta drivkrafterna för kartongförpack
ningar till konsumentvaror inom premium
segmentet. Kartong lyfts även allt oftare 
fram som ett miljö och klimatvänligt 
 alternativ ur ett hållbarhetsperspektiv.

Wtl
WTL används till ytterskiktet på wellpapp
förpackningar och är den sida som används 
för tryck. Korsnäs fokuserar främst på fullt 
bestruken WTL av nyfiber där bolaget är den 
näst största producenten i världen. 2) WTL 
 svarade 2011 för 11 procent av Korsnäs 
 försäljningsvolym.

Korsnäs WTL finns i fyra varianter för 
att möta kundernas krav och behov vad 
 gäller formbarhet, styrka och tryckkvalitet: 

  Korsnäs Decor är en lättbestruken WTL 
som har högre tryckkvalitet än obestru
ken WTL

  Korsnäs Design är en fullt bestruken 
WTL med god bildåtergivning tack vare 
materialets styvhet

  Korsnäs Supreme är speciellt framtaget 
för sofistikerad grafisk design och har 
mycket god bildåtergivning

  Korsnäs Classic är en obestruken WTL 
som främst används inom livsmedels
industrin

marknad
Korsnäs försäljning sker primärt på den 
europeiska marknaden där Storbritannien, 
Frankrike och Tyskland utgör de enskilt 
största marknaderna. Korsnäs slutkunder 
inkluderar tillverkare av exklusiva drycker 
och konfektyr samt kosmetika och parfymer.

Korsnäs uppskattar den långsiktiga årliga 
marknadstillväxten i Europa för bestruken 
WTL till cirka 2–3 procent. Efterfrågan 
påverkas positivt av att kunder och varu
märkesägare blir allt mer medvetna om det 
positiva sambandet mellan förpackningars 
design och försäljningen av varorna. Korsnäs 
gynnas av denna trend i egenskap av leve
rantör av WTL med hög tryckkvalitet och 
bildåtergivning.

Kraft- ocH säcKPaPPer
Korsnäs kraft och säckpapper är tillverkade 
av nyfiber och används till bärkassar, säckar 
och livsmedelsförpackningar. Kraft och 
säckpapper är Korsnäs minsta produkt
område och svarade 2011 för 6 procent av 
försäljningsvolymen. 

   Ökad konkurrens i detaljhandeln gör 
att säljande förpackningar blir allt  viktigare. 
Med Korsnäs förpackningskartong skapas 
 förpackningar där form, konstruktion och grafisk 
 design bidrar till ökad uppmärksamhet hos 
 konsumenter.

1)   Pöyry Management Consulting.
2)  BillerudKorsnäs bedömning.
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marknad
Korsnäs huvudmarknad är Europa där vitt 
kraft och säckpapper med bra tryckyta 
efterfrågas för att skapa attraktiva förpack
ningar för butiksförsäljning. Kunderna finns 
huvudsakligen inom områdena byggnads
material, livsmedel, bärkassar och emballe
ring av pappersmassa.

pRoDuktion
Korsnäs har två integrerade enheter för 
 kartong och pappersproduktion; i Gävle och 
i Frövi/Rockhammar. 

gävle
I Gävle produceras främst vätskekartong på 
två av anläggningens tre pappersmaskiner. 
På den tredje pappersmaskinen produceras 
främst kraft och säckpapper. Även WTL 
produceras i Gävle. Antalet anställda i Gävle 
uppgick till 990 per 30 september 2012.

pRoDuktionskapacitet 2011, kton

Sulfatmassa 700

Papper och kartong 700

frövi/rocKHammar
Anläggningen i Frövi/Rockhammar produ
cerar vätskekartong och Cartonboard på en 
kartongmaskin i Frövi och CTMPmassa 1) 

för internt behov i Rockhammar. Antalet 
anställda i Frövi/Rockhammar uppgick till 
631 per 30 september 2012.

pRoDuktionskapacitet 2011, kton

Sulfatmassa 300

CTMP-massa 90

Papper och kartong 430

koRsnäs skog
Korsnäs Skog har ansvar för inköp av virke 
och fiber till Korsnäs produktionsenheter 
samt för utförandet av skogsbrukstjänster 
enligt avtal med Bergvik Skog. Korsnäs 
Skogs externa kunder är i huvudsak sågverk 
och granfiberförbrukare i Mellansverige och 
i Lettland. Korsnäs Skog köper in cirka 
5,8 miljoner m3 fub virkesråvara per år varav 
 cirka 4,1 miljoner m3 fub används internt 
inom Korsnäs. Korsnäs äger även 5 procent 
av aktierna i Bergvik Skog som är ett av 
Sveriges största skogsägande företag med en 
årlig avverkningsvolym på 6,8 miljoner 
m3 fub. Den  produktiva skogsmarks arealen 
uppgår till 1,9 miljoner hektar i Sverige  och 
cirka 60 000 hektar i Lettland.  Bergvik Skog 
äger tre skogsplantskolor med en årlig pro
duktion om cirka 55–60 miljoner plantor.

latgRan
Latgran bedriver produktion av pellets från 
skogsråvara vid tre produktionsanläggningar 
i Lettland och bolagets pellets används för 
att generera el i stora kraftverk och för att 
producera värme och el i kraftvärmeverk. All 
produktion exporteras till ett flertal större 
industriella kunder i Skandinavien och 
 övriga norra Europa. Korsnäs är en av de 
större vedinköparna i Lettland idag och 
synergierna mellan Korsnäs pappers och 
kartongproduktion samt Latgrans pellets
tillverkning är betydande, främst inom 
råvaru anskaffningen.

Latgran har tre produktionsanläggningar, 
belägna i Jaunjelgava, Jekabpils samt 
Kraslava med en årlig produktionskapacitet 
om knappt 400 000 ton. Latgran ingår i 
Korsnäs sedan 14 juni 2012. 

anställDa
Korsnäs hade per 30 september 2012 totalt 
1 883 anställda varav majoriteten var anställ
da i Sverige. Korsnäs anställda i Lettland är 
främst verksamma inom vedförsörjnings
verksamheten och pelletsproduk tionen.

antal anställDa, 30 septemBeR 2012

land

Sverige 1 621

Lettland 245

Övriga länder 17

totalt 1 883

HållBaRHet ocH milJö
För Korsnäs är miljöarbetet en förbättrings
process som alltid pågår och målet är att 
 verka i uthållig balans med naturen. Alla 
Korsnäs produkter baseras på förnybara 
råvaror från skogen. Detta ställer krav på 
miljöhänsyn i verksamheten såväl i skogen, 
där  Korsnäs utan att vara en större skogs
ägare ändå har en stor inverkan såväl genom 
dess skogsbrukarorganisation, som i produk
tionen av kartong och papper. 

Korsnäs redovisar sedan 2010 enligt 
Global Reporting Initiative (GRI), världens 
mest använda verktyg för hållbarhetsredovis
ning. Korsnäs fullständiga GRIredovisning 
finns på www.korsnas.se. 

   Korsnäs tillverkar drygt 1,1 miljoner ton 
kartong och papper per år vid sina två produktions-
enheter.

 1855 1899 1915 1925 1960 1985 2002 2004 2006 2009 2012

Korsnäs  
Sågverks aktie-

bolag bildas 
Sulfit- och sulfat 
fabriken byggs

Omställning från konjuk-
turkänsliga varor till hög-

förädlade påbörjas

Kastets sågverk och  
delar av skogsinnehavet 

säljs till Sveaskog

Korsnäs köper
kartongbruket 

i Frövi

Korsnäs går  
samman med 

Billerud

Verksamheten 
flyttas till Gävle

Första pappers- 
maskinen invigs  

i Gävle

Andelen högförädlade 
varor uppgår till 85 % 

jämfört med 15 % 1965

Kvarvarande skog 
säljs till Bergvik Skog

Korsnäs köper
Rockhammars 

massabruk

1)   CTMP är en massa där fibrerna är kemiskt behandlade. Kemiskt behandlade fibrer är långa och flexibla och ger en kartong som är stark och kompakt.

HistoRik
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Nedan sammanfattas vissa svenska skatte
regler som aktualiseras med anledning av 
Bolagets föreliggande Företrädesemission. 
Redo görelsen är baserad på nu gällande lag
stiftning och är avsedd endast som generell 
information till aktieägare som är obegränsat 
skattskyldig i Sverige, om inte annat anges. 
Redogörelsen behandlar inte:

–  situationer då värdepapper innehas som 
lager i näringsverksamhet, 

–  situationer då värdepapper innehas av 
bland annat handelsbolag, investment
företag, försäkringsbolag eller investe
ringsfonder, 

–  de särskilda regler om skattefria kapital
vinster (inklusive avdragsförbud vid 
kapital förlust) och utdelning i bolags
sektorn då investeraren innehar delägar
rätter som anses vara näringsbetingade i 
skattehän seende, 

–  de särskilda regler som kan bli tillämpliga 
på aktier som förvärvats med stöd av 
aktieinnehav i företag vilka är eller har 
varit fåmansföretag, 

–  utländska företag som bedriver verksam
het från fast driftställe i Sverige eller 
utländska företag som har varit svenska 
företag,

–  de särskilda beskattningsregler för till
gångar som förvaras på ett investerings
sparkonto. 

De skattemässiga effekter som uppkommer 
för varje enskild innehavare av värdepapper 
beror delvis på dennes speciella situation. 
De instrument som emissionen omfattar är 
teckningsrätter och aktier. Varje innehavare 
av sådana instrument bör konsultera skatte
rådgivare om de skattekonsekvenser som ett 
förvärv eller avyttring av aktier eller teck
ningsrätter kan medföra för dennes del, 
inklusive tillämpningen och effekten av 
utländska regler och skatteavtal samt andra 
regler som kan vara tillämpliga. Tecknings
rätter och marknadsnoterade aktier och vissa 
andra slags aktiebaserade instrument (även 
s.k. BTA – betald tecknad aktie) benämns 
skatterättsligt ”delägarrätter”. I framställ
ningen nedan används begreppet delägarrätt 
avseende samtliga ovan nämnda former av 
instrument, om inte annat särskilt anges.

allmänt om besKattning vid 
avyttring av delägarrätter m.m. 
beräkning av kapitalvinst och  
kapitalförlust
Aktieägare som säljer aktier, teckningsrätter 
eller andra delägarrätter är som huvudregel 
skattskyldiga för kapitalvinst som uppkom
mer. Kapitalvinst respektive kapitalförlust 
beräknas som skillnaden mellan försälj
ningspris efter avdrag för försäljningskost
nader, såsom courtage, och omkostnads
beloppet. Omkostnadsbeloppet består av 
anskaffningsutgift, inklusive omkostnader 
såsom courtage. Eventuell anskaffningsutgift 
för inköpta teckningsrätter som har utnyttjats 
för att teckna aktier ska läggas till anskaff
ningsutgiften för tecknade aktier. 

Omkostnadsbeloppet beräknas enligt 
den så kallade genomsnittsmetoden. Denna 
regel innebär att anskaffningsutgiften per 
delägarrätt utgörs av den genomsnittliga 
anskaffningsutgiften för samtliga delägar
rätter av samma slag och sort beräknat på 
grundval av faktisk anskaffningsutgift för 
respektive delägarrätt och med hänsyn tagen 
till förändringar under innehavstiden. Det 
bör noteras att BTA inte anses utgöra aktier 
av samma slag och sort som aktieägarens 
befintliga aktier i Bolaget förrän Företrädes
emissionen har registrerats hos Bolags
verket. 

För marknadsnoterade aktier och för
värvade marknadsnoterade teckningsrätter, 
kan alternativt schablonmetoden användas 
vid beräkning av omkostnadsbeloppet. 
 Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet 
får beräknas till 20 procent av försäljnings
ersättningen efter avdrag för försäljnings
utgifter. 

fysiska personer 
För fysiska personer och dödsbon beskattas 
kapitalvinster i inkomstslaget kapital med en 
skattesats på 30 procent. Kapitalförlust vid 
avyttring av marknadsnoterade delägarrätter, 
förutom andelar i investeringsfonder som 
bara innehåller svenska fordringsrätter, får 
dras av fullt ut mot kapitalvinster på mark
nadsnoterade delägarrätter samt skatteplik
tigt vinst på onoterade aktier under samma 
år. Eventuellt överskjutande kapitalförlust är 
avdragsgill till 70 procent mot övriga skatte
pliktiga inkomster i inkomstslaget kapital.

Om det uppkommer underskott i inkomst
slaget kapital medges reduktion av skatten 
på inkomst av tjänst, näringsverksamhet 
samt statlig fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift. Sådan skattereduktion 
 medges med 30 procent av den del av under
skottet som inte överstiger SEK 100 000 och 
med 21 procent av det återstående under
skottet. Underskott kan inte sparas till senare 
beskattningsår. 

juridiska personer 
För aktiebolag och andra juridiska personer 
utom dödsbon beskattas kapitalvinster i 
inkomstslaget näringsverksamhet med en 
skattesats om 26,3 procent (från och med 
2013, 22,0 procent). Avdrag för kapital
förluster på delägarrätter medges endast mot 
kapitalvinster på delägarrätter. Om en kapi
talförlust inte kan dras av hos det företag 
som gjort förlusten, kan den samma år dras 
av mot kapitalvinster på delägarrätter hos ett 
annat företag i samma koncern, förutsatt att 
det föreligger koncernbidragsrätt mellan 
företagen och båda företagen begär det vid 
samma års taxering. Kapitalförlust på delä
garrätter som inte har kunnat utnyttjas ett 
visst beskattningsår får sparas och dras av 
mot kapitalvinster på delägarrätter utan 
begränsning i tiden. 

aktieägare med hemvist utanför sverige
Innehavare av delägarrätter som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver 
verksamhet från fast driftställe i Sverige 
beskattas i allmänhet inte i Sverige för 
kapital vinster vid försäljning av delägar
rätter. Fysiska personer kan dock bli föremål 
för svensk beskattning för kapitalvinster vid 
 försäljning av aktier om de vid något tillfälle 
under det kalenderår då avyttringen sker 
eller vid något tillfälle under de 10 närmast 
föregående kalenderåren varit bosatta i 
 Sverige eller stadigvarande vistats i landet. 
Tillämpligheten av regeln är dock i vissa fall 
begränsad genom skatteavtal som Sverige 
ingått med andra länder för undvikande av 
dubbelbeskattning. 

vissa sKattefrågor i sverige
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avyttring ocH utnyttjande av 
tecKningsrätter
avyttring av teckningsrätt 
För innehavare av teckningsrätter som inte 
deltar i Företrädesemissionen och avyttrar 
erhållna eller förvärvade teckningsrätter 
utlöses beskattning. Skattepliktig kapital
vinst respektive avdragsgill kapitalförlust 
beräknas enligt ovan beskrivna regler. Varje 
teckningsrätt som erhållits med anledning av 
aktieinnehav i Bolaget anses förvärvade för 
noll kronor. Schablonmetoden får inte 
användas för att bestämma omkostnads
beloppet i detta fall. Hela försäljningsersätt
ningen efter avdrag för utgifter för avyttring
en ska därför tas upp till beskattning. 
Omkostnadsbeloppet på de ursprungliga 
aktierna i bolaget påverkas inte.

För inköpta teckningsrätter utgör veder
laget anskaffningsutgift för dessa och 
omkostnadsbeloppet ska beräknas enligt 
genomsnittsmetoden. Schablonmetoden får 
användas för marknadsnoterade tecknings
rätter förvärvade på nu angivet sätt. Beträf
fande rätten att göra avdrag för kapitalför
luster på marknadsnoterade teckningsrätter 
gäller motsvarande regler som för marknads
noterade delägarrätter beskrivna ovan.

utnyttjande av teckningsrätter 
För innehavare av teckningsrätter som 
utnyttjar sin rätt att förvärva BTA utlöses 
ingen omedelbar beskattning. En tecknings
rätt som varken har utnyttjats eller avyttrats 
vid förfallotidpunkten anses avyttrad för noll 
kronor. Eventuell avdragsgill kapitalförlust 
beräknas enligt de principer som anges ovan.

avyttring av bta
En avyttring av BTA före det att emissionen 
registreras hos Bolagsverket utlöser beskatt
ning. BTA är en delägarrätt varför skatte
pliktig kapitalvinst respektive avdragsgill 
kapitalförlust beräknas enligt ovan beskrivna 
regler. Till omkostnadsbeloppet för BTA 
 vilka erhållits genom inköpta tecknings
rätter, ska teckningsrätternas eventuella 
anskaffningsutgift adderas. 

besKattning av utdelning På aKtie
svenska aktieägare
För fysiska personer och dödsbon som är 
obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas 
utdelning på marknadsnoterade aktier i 
inkomstslaget kapital med en skattesats om 
30 procent. För fysiska personer och döds
bon ska preliminärskatt innehållas, vilket 
normalt görs av Euroclear eller beträffande 
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. 

För aktiebolag och andra juridiska per
soner beskattas utdelning på marknads
noterade aktier i inkomstslaget närings
verksamhet med 26,3 procent (från och med 
2013, 22,0 procent).  

utländska aktieägare 
För aktieägare som är begränsat skattskyldi
ga i Sverige och som erhåller utdelning på 
aktier i ett svenskt marknadsnoterat aktie
bolag uttas normalt svensk kupongskatt med 
30 procent. Skattesatsen kan dock vara redu
cerad i enlighet med skatteavtal Sverige har 
ingått med andra länder för undvikande av 
dubbelbeskattning. Kupongskatten ska inne
hållas av Euroclear eller vid förvaltarregist
rerade aktier, av förvaltaren. 
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Tredje kvartalet 2012 
− Nettoomsättningen uppgick till MSEK 2 628 jämfört med MSEK 2 440 föregående kvartal. 
− Rörelseresultatet uppgick till MSEK 161, på samma nivå som föregående kvartal. Lägre 

kostnader kompenserade för lägre faktureringskurser till följd av en starkare SEK. 
− Kvartalet belastades med förvärvsrelaterade engångskostnader om MSEK 16. Justerat för 

dessa engångskostnader uppgick rörelseresultatet till MSEK 177. 
− Priserna i lokal valuta för förpackningspapper förbättrades med i snitt cirka 2 procent 

jämfört med föregående kvartal till följd av realisering av tidigare aviserade prishöjningar. 

Januari-september 2012 jämfört med samma period 2011 
− Nettoomsättningen uppgick till MSEK 7 359, en ökning med 1 procent.  
− Rörelseresultatet minskade till MSEK 464, främst till följd av lägre priser. 
− Totalt har förvärvsrelaterade kostnader av engångskaraktär uppgått till MSEK 68 (0). 
− Den extra bolagsstämman godkände förvärvet av Korsnäs och bemyndigade styrelsen att 

genomföra de till förvärvet hörande emissionerna. Ny styrelse valdes för tillträde i samband 
med förvärvets genomförande. 

Utsikter  
− Orderläget inom förpackningspapperssegmenten var vid början av fjärde kvartalet 2012 i 

snitt på normalnivå för säsongen och bedöms fortsatt vara det för merparten av 
produktsegmenten under resterande delen av 2012.  

− Prisökningar för nyfiberbaserad wellråvara som aviserats under tredje kvartalet 2012 
bedöms ge effekt under fjärde kvartalet 2012. 

− Tillkommande transaktionskostnader av engångskaraktär bedöms uppgå till cirka MSEK 45, 
varav merparten bedöms belasta det kvartal i vilket sammanslagningen med Korsnäs 
genomförs. Utöver dessa kostnader tillkommer finansierings- och integrationskostnader av 
engångskaraktär hänförliga till samgående med Korsnäs vilka infaller efter slutförandet av 
transaktionen. 

− Vedkostnaden bedöms under 2012 vara cirka 6 procent lägre jämfört med 2011.  

 

 

För ytterligare information, kontakta gärna: 
Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 70 248 15 17  
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 73 037 08 74 

Informationen i denna rapport är sådan som Billerud AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen avlämnades för offentliggörande den 25 oktober 2012 kl. 07.00. 
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MSEK 161 
Rörelseresultat 

6 % 
Rörelsemarginal 

MSEK 138 
Resultat före skatt 

SEK 0,99 
Resultat per aktie 

Kv 3 Kv 2 ∆, % Kv 3 ∆, % jan-sep jan-sep ∆, %
MSEK 2012 2012 2011 2012 2011
Nettoomsättning 2 628 2 440 8% 2 327 13% 7 359 7 257 1%
EBITDA 323 314 3% 456 -29% 929 1 367 -32%
Rörelseresultat 161 161 0% 296 -46% 464 903 -49%
Rörelsemarginal, % 6% 7% -1 13% -7 6% 12% -6
Resultat före skatt 138 163 -15% 288 -52% 433 871 -50%
Periodens resultat 101 119 -15% 209 -52% 316 638 -50%
Resultat per aktie, SEK 0,99 1,14 -13% 2,03 -51% 3,07 6,19 -50%

delårsraPPort januari – sePtember 2012
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KOMMENTAR AV PER LINDBERG, VD, BILLERUD 
STABILT RESULTAT 
”Årets tredje kvartal uppvisar fortsatt stabila orderböcker, en nettoomsättning på MSEK 2 628 
och ett rörelseresultat på MSEK 161. Jag är förhållandevis nöjd med det resultatet eftersom 
det inkluderar två underhållsstopp och effekten av en starkare svensk krona. Vi har under 
kvartalet aviserat prishöjningar inom wellråvara. Tidigare aviserade prishöjningar inom kraft- 
och säckpapper visar sig i resultatet för tredje kvartalet, om än något under förväntningarna. 
Det bidrar till en prishöjning på förpackningspapper på 2 procent i kvartalet.  

Våra finska produktionsenheters bidrag till affärsverksamheten utvecklas enligt plan och vi 
ser positiva effekter av förvärvet. Under det kommande kvartalet går vi ur vårt temporära 
serviceavtal med UPM och vi kommer därefter att stå på egna ben avseende orderhantering, 
IT-system och drift. Det kommer att ge förbättrade möjligheter att realisera synergier från 
förvärvet. I och med att det finska förvärvet kraftigt reducerar vår exponering mot 
avsalumassamarknaden särredovisar inte vi längre vår försäljning av avsalumassa utan från 
och med detta kvartal ingår denna verksamhet som en del i affärsområde Packaging & 
Speciality Paper. 

Arbetet med förberedelserna för att slutföra samgåendet med Korsnäs och att planera 
integrationen av bolagen pågår för fullt. Vi förväntar oss besked från berörda 
konkurrensmyndigheter i mitten av november. Sammanslagningen bedöms fortsatt ske under 
fjärde kvartalet 2012. 

Vi ser därför fram emot ett fjärde kvartal då vi kan köra igång nästa fas i bolagets utveckling, 
med nya spännande möjligheter för BillerudKorsnäs. Trots ökande signaler om en utmanande 
konjunkturutveckling samt ett för närvarande tuffare valutaläge, är jag full av tillförsikt inför 
framtiden.” 

 

MARKNAD  
Billerud erbjuder den globala förpackningsmarknaden innovativa och hållbara produkter och 
tjänster. Koncernen har en ledande position inom nyfiberbaserat förpackningspapper. 
Förpackningsmarknaden visar en fortsatt positiv långsiktig utveckling främst till följd av ökad 
globalisering, ökat välstånd och förändrade konsumtionsmönster. Förutom förpacknings-
papper säljer Billerud långfibrig massa, Northern Bleached Softwood Kraft (NBSK), som inte 
används i den egna produktionen. 

Orderläget för Billeruds förpackningspapperssegment var stabilt under kvartalet jämfört med 
andra kvartalet och var på normalnivå. För vissa produktkvaliteter såsom nyfiberbaserad 
fluting och helvit liner var orderläget något bättre än normalt för säsongen. Priserna i lokal 
valuta för förpackningspapper förbättrades med i snitt cirka 2 procent under kvartalet jämfört 
med föregående kvartal till följd av realisering av tidigare aviserade prishöjningar. Arbetet 
med verkställandet av den prisökning som aviserades för wellråvara under tredje kvartalet 
fortgår. För ytterligare marknadsinformation per affärsområde se sidorna 5-6. 
 
  

8 % 
Nettoomsättningstillväxt  
Kv 3 2012 vs Kv 2 2012 

6 % 
Rörelsemarginal Kv 3 2012 

 

Per Lindberg 
VD och koncernchef 

Cirka 2 % högre priser i lokal valuta 
och stabilt orderläge för 
förpackningspapper jämfört med 
föregående kvartal. 

.  
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FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT 
TREDJE KVARTALET JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET 
Nettoomsättningen uppgick till MSEK 2 628, en ökning med 8 procent jämfört med andra 
kvartalet. Ökningen berodde på högre försäljningsvolymer till följd av den förvärvade 
verksamheten i Finland som från och med 1 juni 2012 ingår i koncernen.  

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 161, på samma nivå som föregående kvartal. Justerat för 
förvärvsrelaterade engångskostnader för rådgivning om MSEK 6 och för 
separation/integration om MSEK 10 uppgick rörelseresultatet till MSEK 177 (199). 
Förändringen i rörelseresultat framgår av tabellen nedan. Rörelsemarginalen uppgick till  
6 procent (7).  

RÖRELSERE SULTATFÖRÄNDRING MOT FÖRE GÅE NDE KV ART AL  

 
* Valutakursförändringseffekten på totalt MSEK -59 består av följande komponenter: förändring avistakurser  
MSEK -57, valutasäkring MSEK 90 och valutaeffekter vid omvärdering av kundfordringar samt kundinbetalningar 
MSEK -92. 

Periodiska underhållsstopp belastade tredje kvartalet med MSEK 81 på grund av lägre 
volymer och högre fasta kostnader. Ytterligare kostnader hänförliga till dessa underhållsstopp 
om cirka MSEK 7 kommer att belasta fjärde kvartalet. Under andra kvartalet genomfördes 
inga underhållsstopp.    

Försäljningsvolymerna ökade med 39 kton. Det finska förvärvet bidrog med högre volymer då 
verksamheten var en del av koncernen under hela kvartalet till skillnad från endast en månad 
under föregående kvartal. Detta kompenserade mer än väl för de volymbortfall som de 
periodiska underhållsstoppen under kvartalet medförde. Omvärdering av färdigvarulager 
påverkade dock rörelseresultatet negativt.  

Förbättrade försäljningspriser i lokal valuta bidrog positivt med MSEK 2. Priserna i lokal 
valuta för Billeruds förpackningspapper ökade med i snitt cirka 2 procent jämfört med 
föregående kvartal till följd av realisering av tidigare aviserade prishöjningar. Försämrade 
avistakurser till följd av en starkare SEK påverkade rörelseresultat negativt med MSEK 57. 

Rörliga kostnader minskade med MSEK 18, vilket främst berodde på lägre vedpris 
(MSEK 19) samt lägre elpris och lägre kostnad för övrig energi såsom eldningsolja och bark 
(MSEK 16). Omvärdering av vedlagret hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om 
MSEK 14. 

Fasta kostnader minskade med MSEK 48. Säsongsmässigt lägre personalkostnader och lägre 
förvärvsrelaterade kostnader av engångskaraktär kompenserade mer än väl för högre 
underhållskostnader hänförliga till periodiska stopp.  

Finansnettot uppgick till MSEK -23 (2). Valutakursvinster hänförliga till terminskontrakt hade 
en positiv påverkan under andra kvartalet vilket inte var fallet under tredje kvartalet. Resultat 
före skatt uppgick till MSEK 138 och beräknad skatt till MSEK -37. Nettoresultatet uppgick 
således till MSEK 101.  

  

Kv 1 -12 Kv 2 -12 Kv 3 -12
MSEK /Kv 4 -11 /Kv 1 -12 /Kv 2 -12
Försäljnings- och produktionsvolymer, inkl. produktmix 69 57 -
Försäljningspriser (i respektive försäljningsvaluta) -56 -4 2
Förändring rörliga kostnader 37 46 18
Förändring fasta kostnader 41 -94 48
Förändring avskrivningar - -3 -9
Valutakursförändringseffekt inkl. hedging* -24 17 -59
Total rörelseresultatförändring 67 19 -

NETTOOMSÄTTNING  

 

RÖRELSERESULTAT 

 

 

Lägre kostnader kompenserade för 
lägre faktureringskurser till följd av 
en starkare SEK. 
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TREDJE KVARTALET JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD 2011 
Nettoomsättningen ökade med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 

Rörelseresultatet minskade med MSEK 135, vilket främst förklaras av lägre priser (se tabell 
nedan). Ökningen i fasta kostnader berodde huvudsakligen på förvärvet av den finska 
verksamheten samt högre underhållskostnader i och med att två periodiska underhållsstopp 
genomfördes under kvartalet jämfört med ett under motsvarande period 2011. 
Rörelsemarginalen uppgick till 6 procent (13).  

JANUARI-SEPTEMBER 2012 JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD 2011 
Nettoomsättningen uppgick till MSEK 7 359, en ökning med 1 procent till följd av högre 
volymer. 

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 464. Minskningen om MSEK 439 berodde 
huvudsakligen på lägre priser. De lägre priserna i lokal valuta påverkade rörelseresultatet 
negativt med MSEK 536. Högre försäljningsvolymer, främst hänförliga till det finska 
förvärvet, bidrog med MSEK 179. Rörliga kostnader minskade med MSEK 173, vilket bland 
annat var ett resultat av lägre vedpriser om MSEK 136.  Fasta kostnader ökade med 
MSEK 121. Förvärvet av den finska verksamheten resulterade i högre fasta kostnader då 
verksamheten inte ingick i Billerudkoncernen under motsvarande period under 2011. 
Dessutom förekom förvärvsrelaterade engångskostnader för rådgivning och 
separation/integration. Valutaeffekter vid omvärdering av kundfordringar och 
kundinbetalningar påverkade rörelseresultatet negativt med MSEK 133.  
Rörelsemarginalen uppgick till 6 procent (12). 

RÖRELSERE SULTATFÖRÄNDRING MOT MOTSV ARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR  

 
* Valutakursförändringseffekten på totalt MSEK -133 består av följande komponenter: förändring avistakurser 
MSEK 22, valutasäkring MSEK -22 och valutaeffekter vid omvärdering av kundfordringar samt kundinbetalningar  
MSEK -133. 

Finansnettot uppgick till MSEK -31 (-32). Resultat före skatt uppgick till MSEK 433 och 
beräknad skatt till MSEK -117. Nettoresultatet uppgick således till MSEK 316. 

  

Kv 1 -12 Kv 2 -12 Kv 3 -12 jan-sep -12
MSEK /Kv 1 -11 /Kv 2 -11 /Kv 3 -11 /jan-sep -11

-34 95 118 179

-149 -216 -171 -536
29 76 68 173
-9 -50 -62 -121
3 -2 -2 -1

-30 -17 -86 -133
Total rörelseresultatförändring -190 -114 -135 -439
Valutakursförändringseffekt inkl. hedging*

Försäljnings- och produktionsvolymer, inkl. 
produktmix 
Försäljningspriser (i respektive 
försäljningsvaluta) 
Förändring rörliga kostnader 
Förändring fasta kostnader 
Förändring avskrivningar 

13 % i nettoomsättningstillväxt 

Rörelseresultatet minskade med 
MSEK 135 

1 % i nettoomsättningstillväxt 

Rörelseresultatet minskade med 
MSEK 439 främst till följd av lägre 
priser. 
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AFFÄRSOMRÅDE PACKAGING & SPECIALITY PAPER  
Packaging & Speciality Paper erbjuder såväl tekniskt avancerade nyfiberbaserade kraft- och 
säckpapper till förpackningar för livsmedel, industriella applikationer och bärkassar, som 
tjänster inom förpackningsoptimering och design. Affärsområdet säljer även det överskott av 
pappersmassa som Billerud inte använder i sin egen produktion.1 Europa och Asien utgör 
affärsområdets största marknader.  

 

Den förvärvade finska verksamheten från UPM konsoliderades från och med 1 juni 2012 och 
ingår i Packaging & Speciality Paper. Från och med 1 juli 2012 redovisas försäljningen av 
avsalumassa (tidigare affärsområde Market Pulp) i affärsområde Packaging & Speciality 
Paper. I tabellen ovan visas finansiell information utan omräkning av tidigare perioder. På 
sidan 15 visas däremot omräkning av tidigare perioder. 
 
TREDJE KVARTALET 
Rörelseresultatet för Packaging & Speciality Paper uppgick under tredje kvartalet till  
MSEK 84, en minskning med MSEK 51 jämfört med föregående kvartal. Under kvartalet 
genomfördes periodiska underhållstopp vid enheterna i Skärblacka och Karlsborg, för vilka 
Packaging & Speciality Paper svarar för merparten av produktionen i Skärblacka och för hela 
produktionen i Karlsborg. Affärsområdet belastas generellt med drygt 90 procent av den totala 
kostnaden för bägge dessa stopp. Underhållsstoppen som skedde under kvartalet påverkade 
affärsområdets rörelseresultat negativt i form av lägre volymer och högre fasta kostnader. 
Under föregående kvartal skedde inga periodiska underhållstopp. Trots underhållsstoppen 
ökade volymerna jämfört med föregående kvartal vilket berodde på att den finska 
verksamheten var en del av affärsområdet under hela kvartalet till skillnad från endast en 
månad under föregående kvartal och att försäljningen av avsalumassa från och med detta 
kvartal redovisas under affärsområde Packaging & Speciality Paper. Dessutom medförde 
organisationsförändringar ökade fasta kostnader och avskrivningar av motsvarande skäl som 
med volymerna. Högre förpackningspapperspriser i lokal valuta kompenserade för merparten 
av effekten av ett försämrat valutaläge.  

I förhållande till motsvarande period 2011 minskade rörelseresultatet med MSEK 59, vilket 
främst berodde på lägre priser och högre fasta kostnader.  

JANUARI-SEPTEMBER 
Rörelseresultatet minskade med MSEK 66 till MSEK 319 jämfört med motsvarande period 
föregående år. Minskningen berodde framförallt på lägre priser, vilket delvis kompenserades 
av lägre rörliga kostnader. Dessutom ökade volymerna och de fasta kostnaderna, främst till 
följd av den finska verksamheten och att avsalumassa från och med 1 juli tillhör Packaging & 
Speciality Paper.   

MARKNADSUTVECKLING 
Orderläget för kraft- och säckpapper var stabilt under kvartalet jämfört med andra kvartalet 
och var fortsatt på normalnivå. Denna situation kvarstod vid slutet av kvartalet. Priserna i 
lokal valuta förbättrades för samtliga av affärsområdets kraft- och säckprodukter jämfört med 
föregående kvartal till följd av den prisökning som aviserats ske från och med 1 juni 2012. 
Dock var realiseringen av prishöjningen inte i nivå med förväntningarna.  
 

 
1 Historiskt har Billerud sålt cirka 325 kton avsalumassa årligen. Affärsområdet Packaging & Speciality Paper köper 
dessutom in massa till sin pappersproduktion i Finland och Storbritannien, vilket gör att affärsområdets 
nettoexponering för avsalumassa i snitt bedöms vara cirka 30 kton per år. 

Helår
MSEK Kv 3 -12 Kv 2 -12 Kv 3 -11 2012 2011 2011
Nettoomsättning 1 925 1 277 1 056 4 293 3 352 4 293
Övriga intäkter - - - - - -
Rörelsens kostnader, övriga -1 721 -1 059 -835 -3 695 -2 724 -3 525
Av- och nedskrivningar -120 -83 -78 -279 -243 -318
Rörelseresultat 84 135 143 319 385 450
Rörelsemarginal, % 4% 11% 14% 7% 11% 10%

Försäljningsvolymer, kton 283 160 119 579 395 507
varav förpackningspapper 202 160 119 498 395 507

Kvartal jan-sep

ANDEL AV KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING 
KV 3 2012 

 
RÖRELSERESULTAT 
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Marknaden för NBSK-massa försvagades under kvartalet jämfört med föregående kvartal. 
Prisnivån i Europa minskade till cirka USD 760 per ton vid slutet av kvartalet, jämfört med 
cirka USD 830 per ton vid början av kvartalet. Inför fjärde kvartalet aviserades dock en 
prishöjning till USD 790 per ton för den Europeiska marknaden.  

AFFÄRSOMRÅDE PACKAGING BOARDS 
Affärsområde Packaging Boards utvecklar och säljer wellråvara av nyfiber till förpackningar 
för bland annat frukt och grönsaker, konsumentvaror och till transportförpackningar. 
Dessutom erbjuds vätskekartong och kartong till pappersmuggar (Cup Stock) samt 
förpackningsoptimerande tjänster. Europa utgör den största marknaden. 

 

TREDJE KVARTALET 
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 73, en ökning med MSEK 6 jämfört med föregående 
kvartal. Ökningen förklaras främst av lägre kostnader och högre priser i lokal valuta som 
kompenserade för ett försämrat valutaläge.   

I förhållande till motsvarande period 2011 minskade rörelseresultatet med MSEK 46. Lägre 
priser kompenserades delvis av lägre rörliga kostnader. 

JANUARI-SEPTEMBER 
Rörelseresultatet minskade med MSEK 114 till MSEK 196 jämfört med motsvarande period 
föregående år. Minskningen berodde huvudsakligen på lägre priser. Lägre rörliga kostnader 
hade dock en positiv inverkan på rörelseresultatet. 

MARKNADSUTVECKLING 
Orderläget var fortsatt stabilt under kvartalet jämfört med föregående kvartal. För vissa 
produktkvaliteter såsom nyfiberbaserad fluting och helvit liner var orderläget något bättre än 
normalt för säsongen medan det för övriga kvaliteter var på normalnivå. Denna situation 
kvarstod även vid slutet av kvartalet. Priserna i lokal valuta förbättrades under kvartalet för 
merparten av produkterna. Ökningen var både ett resultat av den prishöjning för 
nyfiberbaserad fluting som aviserades under andra kvartalet och den prishöjning om  
10 procent för nyfiberbaserad fluting och liner som aviserades ske från och med 1 september 
2012. Arbetet med realiseringen av prisökningen som aviserades under tredje kvartalet 
fortgår. Under kvartalet förbättrades dessutom kund- och geografisk mix jämfört med 
föregående kvartal vilket hade en positiv påverkan på snittpriserna mellan kvartalen.   

  

Helår
MSEK Kv 3 -12 Kv 2 -12 Kv 3 -11 2012 2011 2011
Nettoomsättning 634 674 696 1 971 2 128 2 772
Övriga intäkter - - - - - -
Rörelsens kostnader, övriga -518 -565 -537 -1 646 -1 696 -2 238
Av- och nedskrivningar -43 -42 -40 -129 -122 -164
Rörelseresultat 73 67 119 196 310 370
Rörelsemarginal, % 12% 10% 17% 10% 15% 13%

Försäljningsvolymer, kton 130 132 125 390 389 504

Kvartal jan-sep

ANDEL AV KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING 
KV 3 2012 

 
RÖRELSERESULTAT 
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VALUTASÄKRING 
Under de första nio månaderna 2012 säkrades nettoflödet till EUR/SEK 9,21 (9,28), 
USD/SEK 6,76 (7,02) och GBP/SEK 10,67 (10,75). Valutasäkringen gav sammanlagt en 
resultateffekt på MSEK 85 (-5) för tredje kvartalet och MSEK 124 (146) för 
niomånadersperioden 2012 (jämfört med om ingen valutasäkring skulle ha ägt rum). 

Billeruds utestående valutakontrakt per den 30 september 2012 hade ett marknadsvärde på 
MSEK 87. Av detta har MSEK 32, som är den del av kontrakten som motsvaras av 
kundfordringar, påverkat resultatet under tredje kvartalet. Övriga kontrakt hade ett 
marknadsvärde på MSEK 55. 

SÄKRAD ANDEL  AV VALUT AFLÖDET FÖR EUR,  USD OCH GBP SAMT 
VALUTAK URSE R MOT SEK ( 30  SEPTEMBE R 2012)  

 
*Per den 30 september 2012. 

Billerud säkrar löpande cirka 50 procent av det prognostiserade nettoflödet den kommande  
12-månadersperioden, men har också, i enlighet med finanspolicyn, möjlighet att utöka 
valutasäkringen upp till 100 procent av nettoflödet de närmaste 15 månaderna.  

INVESTERINGAR OCH SYSSELSATT KAPITAL  
Bruttoinvesteringarna inklusive företagsförvärv uppgick under tredje kvartalet till  
MSEK 277 (121) och under niomånadersperioden 2012 till MSEK 1 588 (333). Miljö- och 
energiinvesteringen vid Skärblacka svarade under tredje kvartalet för MSEK 75 och under 
niomånadersperioden 2012 för MSEK 267. Förvärvet av UPMs förpackningspappers-
verksamhet skedde under niomånadersperioden 2012 och uppgick till MSEK 1 073.   

Billeruds sysselsatta kapital var per den 30 september 2012 MSEK 5 674 (4 657). 
Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknat på den senaste 12-månadersperioden, uppgick till 
11 procent (25). Om effekten av valutasäkringen räknas bort uppgår avkastningen på 
sysselsatt kapital till 7 procent (21). Avkastningen på eget kapital efter skatt var  
7 procent (19).  

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING 
KASSAFLÖDESANALYS I  SAMMANDRAG 

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under niomånadersperioden 2012 till 
MSEK 820 (998) och det operativa kassaflödet till MSEK -757 (666).  

Valuta Kv 4 -12 Kv 1 -13 Kv 2 -13 Kv 3 -13 Totalt 12 mån
EUR Andel av nettoflödet 95% 61% 36% 11% 47%

Kurs 8,89 8,75 8,68 8,57 8,78
USD Andel av nettoflödet 91% 64% 34% 15% 51%

Kurs 6,89 6,93 6,99 6,80 6,91
GBP Andel av nettoflödet 91% 59% 35% 14% 50%

Kurs 10,91 10,85 10,99 10,73 10,90
Valutakontraktens marknadsvärde* 43 28 14 2 87

MSEK 
(positivt tecken avser skuldminskning) Kv 3 -12 Kv 3 -11 2012 2011
Rörelseöverskott m.m. 359 464 973 1 366
Rörelsekapitalförändring m.m. 193 83 161 -161
Finansnetto, skatter m.m. -62 -16 -314 -207
Kassaflöde från löpande verksamhet 490 531 820 998
Löpande nettoinvesteringar -277 -121 -1 577 -332
Operativt kassaflöde 213 410 -757 666
Utdelning - - -361 -361
Övrigt, ej kassaflödespåverkande poster -6 -2 -11 -9
Förändring av nettoskuldsättning under 
perioden 207 408 -1 129 296

jan-sepKvartal

MSEK 85 i resultateffekt för 
kvartalet 

MSEK 277 i bruttoinvesteringar för 
kvartalet 

AVKASTNINGSMÅTT, % (RULLANDE 12 
MÅNADER) 
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Räntebärande nettoskuld uppgick den 30 september 2012 till MSEK 896 (-141). Koncernens 
nettoskuldsättningsgrad var vid periodens utgång 0,19 ggr (-0,03). Billeruds finansiella mål 
för nettoskuldsättningsgraden är att den över en konjunkturcykel ska vara mellan 0,60 och 
0,90 ggr.  

FINANSIERING 
Räntebärande lån uppgick till MSEK 1 289 den 30 september 2012. Av detta belopp uppgick 
utnyttjandet av den syndikerade kreditfaciliteten (på maximalt MSEK 801) till MSEK 111, 
obligationslån till MSEK 675, utnyttjandet av Billeruds certifikatprogram (på maximalt 
MSEK 1 500) till MSEK 489 och övriga räntebärande skulder till MSEK 14. Billerud har 
även en outnyttjad kreditfacilitet på MSEK 800 samt en bryggfinansiering hänförlig till det 
planerade förvärvet av Korsnäs på MSEK 10 500. 

MODERBOLAGET 
I moderbolaget Billerud AB ingår Gruvöns bruk, försäljningsorganisationen för den nordiska 
marknaden och marknader utanför Europa samt huvudkontorsfunktionerna. 

Nettoomsättningen uppgick under niomånadersperioden 2012 till MSEK 3 126 (3 272). 
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 276, en minskning jämfört med motsvarande period 
föregående år med MSEK 239. Minskningen är främst hänförlig till ett försämrat 
rörelseresultat för Gruvöns bruk och ett lägre resultat från valutasäkringar. 

Moderbolaget kurssäkrar såväl moderbolagets som koncernens nettoflöden av valutor. I 
moderbolagets resultat ingår resultat av dessa säkringsåtgärder. Detta resultat uppgick för 
niomånadersperioden 2012 till MSEK 124 (146).  

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar exklusive aktier uppgick 
under niomånadersperioden 2012 till MSEK 77 (91). Medelantalet anställda var 947 (944). 
Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till MSEK 539 (734). 

SÄSONGSEFFEKTER 
UNDERHÅLLSSTOPP 
Förutom löpande underhåll under pågående drift, behöver Billeruds produktionsenheter 
normalt också möjlighet till ett mer omfattande underhåll vid något tillfälle under året. För att 
utföra underhållet stoppas produktionen av massa och papper – så kallade underhållsstopp. 
Kostnaden för ett underhållsstopp består huvudsakligen av volymbortfall relaterat till stoppet 
och fasta kostnader, främst i form av kostnader för underhåll och övertidsarbete, samt till viss 
del av rörliga kostnader såsom högre förbrukning av el och ved vid återstarten av 
produktionen. Stoppens påverkan på resultatet varierar med omfattningen av de åtgärder som 
görs i samband med stoppen, karaktären av dessa åtgärder samt den faktiska längden på 
stoppet. Uppskattad stoppkostnad är en bedömning av ett normalstopps påverkan på resultatet 
i förhållande till ett kvartal utan periodiskt underhållsstopp.  

 

Underhållsstopp i Beetham och Tervasaari har en obetydlig effekt på Billeruds totala resultat. 

ÖVRIGA SÄSONGSEFFEKTER 
En betydande del av volymerna för Billerud Flute® används till förpackningar för fruktexport 
från Medelhavsområdet. Efterfrågan från denna kundgrupp varierar med fruktexportsäsongen 
och är vanligtvis som högst under perioden september till mars varje år. En betydande del av 
Billeruds säckpapper och QuickFill® säckpapper går till förpackningar för cement och 
byggmaterial. Efterfrågan på byggmaterial i Europaområdet brukar generellt sett vara högre 
under perioden maj till oktober.  

Produktions-
enheter 

Uppskattad 
stoppkostnad, 

Planerade tidpunkter 
för underhållsstopp 

MSEK PSP PB 2013 | 2012 | 2011
Gruvön Ca 100 Ca 40% Ca 60%  -      | Kv 4 | Kv 4
Jakobstad Ca 15 100% - Kv 4 | Kv 4
Karlsborg Ca 40 100% - Kv 3 | Kv 3 | Kv 3
Skärblacka Ca 60 Ca 85% Ca 15% Kv 3 | Kv 3 | Kv 2

Uppskattad fördelning av 
stoppkostnad per affärsområde 

NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD,   
VID UTGÅNGEN AV KVARTALET 
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STÖRSTA AKTIEÄGARNA  
BILLERUDS T IO STÖRSTA ÄGARE (30  SEPTEMBER 2012)  

 

Källa: SIS Ägarservice AB. Billeruds eget ägande av cirka 1,7 miljoner aktier samt utländska depåbanker är 
exkluderade. 

Totala antalet ägare (inklusive förvaltarregistrerade) uppgick till 106 582. Andelen utländskt 
ägande uppgick till 49,6 procent av antalet aktier på marknaden. Mer information om 
aktieägarstrukturen återfinns på www.billerud.se/investerare. 

AKTIEFÖRDELNING  
AKTIEFÖRDELNING (30  SEPT EMBE R 2012)  

 

Efter utgången av 2004 har inga återköp av egna aktier skett.  

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Billeruds produkter är generellt konjunkturberoende, både avseende prisutveckling och 
möjliga försäljningsvolymer. Koncernen är exponerad för valutaförändringar genom att 
huvuddelen av intäkterna faktureras i utländsk valuta medan stor del av rörelsekostnaderna är 
i SEK. För närmare beskrivning av risker och känslighetsanalys hänvisas till sidorna 69-73 i 
Årsredovisning för 2011. 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Inga transaktioner har ägt rum mellan Billerud och närstående som väsentligen påverkat 
företagets ställning och resultat. 

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG 
Samgåendet mellan Billerud och Korsnäs är föremål för prövning av behöriga 
konkurrensmyndigheter. Ansökan till EU Kommissionen inlämnades den 5 oktober 2012. 

 

 
Solna den 25 oktober 2012 
Billerud Aktiebolag (publ) 
Styrelsen 

  

Antal Andel av
Aktieägare aktier röster, %
FRAPAG Beteiligungsholding AG 21 621 400 21,0
SHB fonder 1 995 047 1,9
Swedbank Robur fonder 1 755 242 1,7
Fjärde AP-fonden 1 498 608 1,5
Evli fonder 1 056 797 1,0
Andra AP-fonden 1 050 534 1,0
AFA Försäkring 935 171 0,9
Avanza Pension Försäkring 661 525 0,6
Crafoordska stiftelsen 560 612 0,5
SEB fonder 556 136 0,5
Totalt de 10 största aktieägarna 31 691 072 30,7
Totalt antal aktier på marknaden 103 114 299 100,0

Registrerat antal aktier 104 834 613
Återköpta aktier i eget förvar -1 720 314
Totalt antal aktier på marknaden 103 114 299

 

Billerud är noterad på NASDAQ 
OMX Stockholm. 
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GRANSKNINGSRAPPORT 
Till styrelsen för Billerud AB (publ) 

INLEDNING 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapporten) för Billerud AB (publ) per 30 september 2012 och den niomånadersperiod 
som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisnings-
lagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga 
granskning. 

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning 
(SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda 
revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 
som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning 
och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan 
inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som 
en revision enligt International Standards on Auditing, ISA, och god revisionssed i övrigt har.  

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss 
att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en 
revision har. 

SLUTSATS 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som 
ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens 
del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

Stockholm den 25 oktober 2012 

Ernst & Young AB 
 
Lars Träff 
Auktoriserad revisor 

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER 
Bokslutskommuniké januari-december 2012 31 januari 2013 
Delårsrapport januari-mars 2013 25 april 2013 
Delårsrapport januari-juni 2013 18 juli 2013 
Delårsrapport januari-september 2013 29 oktober 2013 
 

Årsstämma 2013 äger rum den 7 maj 2013. 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och 
årsredovisningslagen. De ändrade standarder och tolkningsuttalanden som trätt ikraft från och 
med 1 januari 2012 har inte haft någon väsentlig påverkan på Billeruds finansiella rapporter. 
Utöver dessa förändringar är redovisningsprinciperna i delårsrapporten samma som 
tillämpades i den senaste årsredovisningen för 2011, se sidorna 74-82 samt sidan 109 för 
nyckeltalsdefinitioner. Moderbolagets delårsrapport är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen. Nyckeltalsdefinitioner återfinns även på sidan 16 i delårsrapporten.  

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Billerud Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt 
lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk 
version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.  
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BILLERUDKONCERNEN 
RESULTATRÄKNING 

 

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET 

 
 
RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 

 

Helår
MSEK Kv 3 -12 Kv 2 -12 Kv 3 -11 2012 2011 2011
Nettoomsättning 2 628 2 440 2 327 7 359 7 257 9 343
Övriga intäkter 7 8 4 17 9 18
Rörelsens intäkter 2 635 2 448 2 331 7 376 7 266 9 361

Förändring av varulager -20 24 - -73 -68 1
Råvaror och förnödenheter -1 387 -1 233 -1 084 -3 734 -3 385 -4 480
Övriga externa kostnader -545 -520 -450 -1 513 -1 383 -1 863
Personalkostnader -360 -406 -341 -1 128 -1 064 -1 427
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar -162 -153 -160 -465 -464 -614
Resultatandel i intressebolag - 1 - 1 1 -
Rörelsens kostnader -2 474 -2 287 -2 035 -6 912 -6 363 -8 383

Rörelseresultat 161 161 296 464 903 978

Finansiella poster -23 2 -8 -31 -32 -45
Resultat före skatt 138 163 288 433 871 933
Skatt -37 -44 -79 -117 -233 -250
Periodens resultat 101 119 209 316 638 683

Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 101 119 209 316 638 683
Innehav utan bestämmande inflytande - - - - - -
Periodens resultat 101 119 209 316 638 683

Resultat per aktie, SEK 0,99 1,14 2,03 3,07 6,19 6,63
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,98 1,15 2,03 3,06 6,17 6,61

Kvartal jan-sep

Helår
MSEK Kv 3 -12 Kv 2 -12 Kv 3 -11 2012 2011 2011
Periodens resultat 101 119 209 316 638 683

Övrigt totalresultat 
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska 
verksamheter -52 -22 6 -77 4 3
Periodens förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan 
säljas - -1 - - - -
Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar -58 -9 -77 -86 -308 -312
Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar överfört till 
periodens resultat 86 -6 -5 124 142 186
Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat -7 4 22 -10 44 33
Periodens totalresultat 70 85 155 267 520 593

Hänförligt till: 
Moderbolagets aktieägare 70 85 155 267 520 593
Innehav utan bestämmande inflytande - - - - - -
Periodens totalresultat 70 85 155 267 520 593

Kvartal jan-sep

Helår
MSEK 2012 2011 2011
Ingående eget kapital 4 871 4 637 4 637
Periodens totalresultat 267 520 593
Aktierelaterade ersättningar - 2 2
Utdelning -361 -361 -361
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 4 777 4 798 4 871
Innehav utan bestämmande inflytande 1 - 1
Utgående eget kapital 4 778 4 798 4 872

jan-sep
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BALANSRÄKNING 

 

KASSAFLÖDESANALYS 

 

* I beloppet ingår för perioden januari - september 2012 rörelseresultat MSEK 464, återlagda avskrivningar MSEK 465, ökning av pensionsskulden MSEK 3 och andra 
avsättningar MSEK 1, kostnadsförda indirekta förvärvskostnader MSEK 34, nettot av producerade och försålda elcertifikat samt försålda utsläppsrätter MSEK 6. I 
beloppet ingår för perioden januari – september 2011 rörelseresultat MSEK 903, återlagda avskrivningar MSEK 464, ökning av pensionsskulden MSEK 2, nettot av 
producerade och försålda elcertifikat samt försålda utsläppsrätter MSEK -7, förändring strukturavsättningar MSEK 1, incitamentsprogram MSEK 2 samt rearesultat 
MSEK 1. 

  

30 sep 30 jun 31 dec
MSEK 2012 2012 2011
Anläggningstillgångar 5 977 5 982 5 508
Varulager 1 024 1 090 1 135
Kundfordringar 2 289 1 986 1 391
Övriga omsättningstillgångar 407 306 372
Likvida medel 620 416 929
Summa tillgångar 10 317 9 780 9 335

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 4 777 4 707 4 871
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 1
Eget kapital 4 778 4 708 4 872

Räntebärande skulder 275 280 819
Avsättningar för pensioner 227 225 219
Övriga avsättningar 38 37 36
Uppskjutna skatteskulder 1 464 1 449 1 467
Summa långfristiga skulder 2 004 1 991 2 541

Räntebärande skulder 1 014 1 014 -
Leverantörsskulder 1 861 1 345 1 227
Övriga skulder och avsättningar 660 722 695
Summa kortfristiga skulder 3 535 3 081 1 922

Summa eget kapital och skulder 10 317 9 780 9 335

Helår
MSEK Kv 3 -12 Kv 2 -12 Kv 3 -11 2012 2011 2011
Rörelseöverskott m m* 359 316 464 973 1 366 1 604
Rörelsekapitalförändring m m 193 -54 83 161 -161 -113
Finansnetto, skatter m m -62 -50 -16 -314 -207 -219
Kassaflöde från den löpande verksamheten 490 212 531 820 998 1 272

Investering i anläggningstillgångar -243 -107 -121 -515 -333 -512
Förvärv av finansiella tillgångar  - - -50 - -81 -81
Försäljning av finansiella tillgångar - 340 - 340 - -
Företagsförvärv -34 -1 039 - -1 073 - -
Försäljning av anläggningstillgångar - 1 - 11 1 2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -277 -805 -171 -1 237 -413 -591

Förändring av räntebärande skulder -5 493 -131 474 -138 -132
Utdelning - -361 - -361 -361 -361
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 132 -131 113 -499 -493

Kassaflöde totalt (= förändring i likvida medel) 208 -461 229 -304 86 188

Likvida medel vid periodens början 416 877 597 929 740 740
Omräkningsdifferens i likvida medel -4 - 3 -5 3 1
Likvida medel vid periodens slut 620 416 829 620 829 929

Kvartal jan-sep
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NYCKELTAL 

  

NYCKELTAL, KVARTALSÖVERSIKT 

 

  

Helår
2012 2011 2011

Marginaler
Bruttomarginal, % 13 19 17
Rörelsemarginal, % 6 12 10

Avkastningsmått (rullande 12 månader)
Avkastning på sysselsatt kapital, % 11 25 20
Avkastning på totalt kapital, % 6 13 11
Avkastning på eget kapital, % 7 19 14
Avkastning på eget kapital efter utspädning, % 7 19 14

Kapitalstruktur vid periodens utgång
Sysselsatt kapital, MSEK 5 674 4 657 4 639
Eget kapital, MSEK 4 778 4 798 4 872
Räntebärande nettoskuld, MSEK 896 -141 -233
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,19 -0,03 -0,05
Nettoskuldsättningsgrad efter utspädning, ggr 0,19 -0,03 -0,05
Soliditet, % 46 52 52
Soliditet efter utspädning, % 46 52 52

Nyckeltal per aktie
Resultat per aktie, SEK 3,07 6,19 6,63
  Genomsnittligt antal aktier, tusental 103 114 103 114 103 114
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,06 6,17 6,61
  Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 103 406 103 406 103 406
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 7,95 9,68 12,33
Operativt kassaflöde per aktie, SEK -7,34 6,45 7,39
Eget kapital per aktie, SEK 46,33 46,53 47,24
  Antal aktier vid periodens utgång, tusental 103 114 103 114 103 114
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 46,21 46,40 47,11
  Antal aktier vid periodens utgång, tusental 103 406 103 406 103 406

Övriga nyckeltal
Bruttoinvesteringar, MSEK 515 333 512
Företagsförvärv, MSEK 1 073 - -
Medelantal anställda 2 366 2 279 2 277

jan-sep

Kv 3 -12 Kv 2 -12 Kv 1 -12 Kv 4 -11 Kv 3 -11 Kv 2 -11 Kv 1 -11 Kv 4 -10
Resultat per aktie, SEK 0,99 1,14 0,94 0,44 2,03 1,88 2,28 2,19
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
per aktie, SEK 4,74 2,07 1,14 2,66 5,15 4,54 -0,01 4,49
Avkastning på sysselsatt kapital, % 3 3 3 2 6 6 7 7
Avkastning på eget kapital, % 2 2 2 1 4 4 5 5
Eget kapital per aktie, SEK 46,33 45,65 48,33 47,24 46,53 45,02 47,22 44,97
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MODERBOLAGET 
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

 

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

 

 

  

Helår
MSEK Kv 3 -12 Kv 3 -11 2012 2011 2011
Rörelsens intäkter 969 1 047 2 996 3 276 4 185
Rörelsens kostnader -873 -893 -2 720 -2 761 -3 656
Rörelseresultat 96 154 276 515 529
Finansiella poster 2 -3 16 -9 1 051
Resultat efter finansiella poster 98 151 292 506 1 580
Bokslutsdispositioner - - - - -2 212
Resultat före skatt 98 151 292 506 -632
Skatt -22 -40 -72 -133 168
Periodens resultat 76 111 220 373 -464

Kvartal jan-sep

30 sep 30 sep 31 dec
MSEK 2012 2011 2011
Anläggningstillgångar 4 894 4 131 4 198
Omsättningstillgångar 3 449 2 825 3 931
Summa tillgångar 8 343 6 956 8 129

Eget kapital 2 950 3 927 3 090
Obeskattade reserver 2 212 - 2 212
Avsättningar 551 887 543
Räntebärande skulder 1 588 1 275 1 409
Övriga skulder 1 042 867 875
Summa eget kapital och skulder 8 343 6 956 8 129
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AFFÄRSOMRÅDEN 
Koncernens verksamhet styrs och rapporteras per Billeruds två affärsområden – Packaging & Speciality Paper och Packaging 
Boards. Från och med 1 juli 2012 ingår Market Pulp i affärsområdet Packaging & Speciality Paper. Nedan visas nettoomsättning, 
rörelseresultat, rörelsemarginal och försäljningsvolymer både med och utan omräkning av tidigare perioder. Vad avser 
anläggningstillgångar och kapitalinvesteringar är en uppdelning på affärsområde inte möjlig eftersom affärsområdena är 
produktionsmässigt starkt integrerade. 

Övrig verksamhet omfattar koncerngemensamma funktioner som koncernkontor, virkesförsörjning samt försäljningsorganisationer. I 
övrig verksamhet redovisas även resultatandelar i intressebolaget ScandFibre Logistics AB samt dotterbolagen Tenova Bioplastics 
AB, Nine TPP AB och Billerud Inc. Övrig verksamhet innehåller också resultat av valutasäkring av koncernens nettoflöden av 
valutor, resultat av massaprissäkringar samt koncernelimineringar. 

Affärsområdenas resultat redovisas exklusive effekter av valutasäkringar samt exklusive resultateffekter från omvärdering av 
kundfordringar i utländsk valuta och valutaeffekter i samband med betalningar. Dessa effekter redovisas separat på raden 
Valutasäkring m.m. Den del av valutaexponeringen som avser förändringar i faktureringskurser ingår i affärsområdesresultaten.  

NETTOOMSÄTTNING 
KVARTALSVIS PER AFFÄRSOMRÅDE OCH FÖR KONCERNEN 

 

RÖRELSERESULTAT 
KVARTALSVIS PER AFFÄRSOMRÅDE OCH FÖR KONCERNEN 

 

RÖRELSEMARGINAL 
KVARTALSVIS PER AFFÄRSOMRÅDE OCH FÖR KONCERNEN 

 

FÖRSÄLJNINGSVOLYMER 
KVARTALSVIS PER AFFÄRSOMRÅDE OCH FÖR KONCERNEN 

 
*Den historiska informationen är omräknad och innefattar Market Pulp.  

MSEK Kv 3 -12 Kv 2 -12 Kv 1 -12 Kv 4 -11 Kv 3 -11 Kv 2 -11 Kv 1 -11 Kv 4 -10
jan-sep 

2012 
jan-sep 

2011 
Packaging & Speciality Paper 1 925 1 277 1 091 941 1 056 1 079 1 217 1 020 4 293 3 352
Packaging Boards 634 674 663 644 696 704 728 648 1 971 2 128
Market Pulp - 391 436 416 465 435 436 450 827 1 336
Valutasäkring m.m. 17 19 22 16 46 90 78 54 58 214
Övrigt och elimineringar 52 79 79 69 64 75 88 107 210 227
Summa koncernen 2 628 2 440 2 291 2 086 2 327 2 383 2 547 2 279 7 359 7 257
Packaging & Speciality Paper* 1 925 1 668 1 527 1 357 1 521 1 514 1 653 1 470 5 120 4 688

    

MSEK Kv 3 -12 Kv 2 -12 Kv 1 -12 Kv 4 -11 Kv 3 -11 Kv 2 -11 Kv 1 -11 Kv 4 -10
jan-sep 

2012 
jan-sep 

2011 
Packaging & Speciality Paper 84 135 100 65 143 102 140 131 319 385
Packaging Boards 73 67 56 60 119 94 97 122 196 310
Market Pulp - 10 -16 -24 30 20 38 53 -6 88
Valutasäkring m.m. 17 19 22 16 46 90 78 54 58 214
Övrigt och elimineringar -13 -70 -20 -42 -42 -31 -21 -34 -103 -94
Summa koncernen 161 161 142 75 296 275 332 326 464 903
Packaging & Speciality Paper* 84 145 84 41 173 122 178 184 313 473

    

% Kv 3 -12 Kv 2 -12 Kv 1 -12 Kv 4 -11 Kv 3 -11 Kv 2 -11 Kv 1 -11 Kv 4 -10
jan-sep 

2012 
jan-sep 

2011 
Packaging & Speciality Paper 4 11 9 7 14 9 12 13 7 11
Packaging Boards 12 10 8 9 17 13 13 19 10 15
Market Pulp - 3 -4 -6 6 5 9 12 -1 7
Koncernen  6 7 6 4 13 12 13 14 6 12
Packaging & Speciality Paper* 4 9 6 3 11 8 11 13 6 10

    

kton Kv 3 -12 Kv 2 -12 Kv 1 -12 Kv 4 -11 Kv 3 -11 Kv 2 -11 Kv 1 -11 Kv 4 -10
jan-sep 

2012 
jan-sep 

2011 
Packaging & Speciality Paper 283 160 136 112 119 126 150 121 579 395
Packaging Boards 130 132 128 115 125 128 136 121 390 389
Market Pulp - 82 96 88 91 81 83 81 178 255
Totalt 413 374 360 315 335 335 369 323 1 147 1 039
Packaging & Speciality Paper* 283 242 232 200 210 207 233 202 757 650
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DEFINITIONER 
Avkastning på eget kapital 
Periodens resultat, hänförligt till 
moderbolagets aktieägare, i procent av 
genomsnittligt eget kapital, hänförligt till 
moderbolagets aktieägare. 

Avkastning på eget kapital efter 
utspädning 
Periodens resultat, hänförligt till 
moderbolagets aktieägare, i procent av 
genomsnittligt eget kapital, hänförligt till 
moderbolagets aktieägare, ökat med effekt av 
beräknat utnyttjande av incitamentsprogram. 

Avkastning på sysselsatt kapital 
Rörelseresultat i procent av genomsnittligt 
sysselsatt kapital. 

Avkastning på totalt kapital 
Rörelseresultat i procent av genomsnittligt 
totalt kapital. 

Avsalumassa 
Massa som säljs till pappersbruk utan egen 
tillverkning av sådan massa. 

Bruttomarginal 
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA = 
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation 
and Amortisation) i procent av 
nettoomsättning. 

Eget kapital 
Eget kapital vid periodens slut. 

Eget kapital per aktie 
Eget kapital vid periodens slut, hänförligt till 
moderbolagets aktieägare, dividerat med 
antalet aktier på marknaden vid periodens slut. 

Eget kapital per aktie efter utspädning  
Eget kapital vid periodens slut, hänförligt till 
moderbolagets aktieägare, ökat med effekt av 
beräknat utnyttjande av incitamentsprogram 
dividerat med antal aktier på marknaden vid 
periodens slut efter beräknat utnyttjande av 
incitamentsprogram. 

Fluting 
Det vågformade mellanskiktet i wellpapp. 
Tillverkas av ny- eller returfiber. 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten per aktie 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
dividerat med genomsnittligt antal aktier på 
marknaden under perioden. 

Nettoskuldsättningsgrad 
Räntebärande nettoskuld dividerad med eget 
kapital. 

Nettoskuldsättningsgrad efter 
utspädning 
Räntebärande nettoskuld dividerad med eget 
kapital ökat med effekt av beräknat 
utnyttjande av incitamentsprogram. 

Operativt kassaflöde per aktie 
Operativt kassaflöde dividerat med 
genomsnittligt antal aktier på marknaden 
under perioden. 

Resultat per aktie 
Periodens resultat, hänförligt till 
moderbolagets aktieägare, dividerat med 
genomsnittligt antal aktier på marknaden. 

Resultat per aktie efter utspädning 
Periodens resultat, hänförligt till 
moderbolagets aktieägare, dividerat med 
genomsnittligt antal aktier på marknaden efter 
beräknat utnyttjande av incitamentsprogram. 

Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. 

Räntebärande nettoskuld 
Räntebärande avsättningar och skulder minus 
räntebärande tillgångar. 

Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen. 

Soliditet efter utspädning 
Eget kapital ökat med effekt av beräknat 
utnyttjande av incitamentsprogram i procent 
av balansomslutningen ökat med effekt av 
beräknat utnyttjande av incitamentsprogram. 

Sulfatmassa 
Kemisk massa som tillverkas genom att ved 
kokas under högt tryck vid hög temperatur 
med s k vitlut (natrium-hydroxid och 
natriumsulfid). Sulfatmassa kallas även 
kraftmassa. 

Sysselsatt kapital 
Balansomslutning minskad med icke 
räntebärande skulder, icke räntebärande 
avsättningar och räntebärande tillgångar. 

 

 

 

 

Billerud förser mer än 1 000 kunder i fler än 100 länder med material och tjänster för innovativa förpackningar. Erbjudandet sammanfattas av 
begreppet smartare förpackningar, dvs. lösningar som attraherar fler konsumenter, ökar produktiviteten, sänker transportkostnader samt reducerar 
resursslöseri och minskar miljöpåverkan. Billerud har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningspapper. 

Genom sin affärsmodell sätter Billerud kunden i fokus med högkvalitativa material, kunskap om hela förädlingskedjan, samt ett globalt nätverk av 
kunder och förpackningspartner. Billeruds strategi är att generera lönsam tillväxt genom Processeffektivitet i världsklass och Kundfokuserad 
utveckling.  

Den globala förpackningsmarknaden visar en fortsatt positiv långsiktig utveckling främst till följd av ökad globalisering, ökat välstånd och förändrade 
konsumtionsmönster.  

 

 
 

Billerud Aktiebolag (publ) 
Postadress: Box 703, 169 27 Solna  
Besöksadress: Frösundaleden 2b 
Org. nr. 556025-5001 
Tel +46 8 553 335 00, Fax +46 8 553 335 60   
ir@billerud.com, www.billerud.se 

THE NATURAL PART IN SMARTER PACKAGING
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Tilldelningen av Teckningsrätter och erbju
dandet att teckna nya Aktier, eller förvärva 
BTA, i BillerudKorsnäs med eller utan stöd 
av Teckningsrätter (”Erbjudandet”) kan 
påverkas av gällande lagstiftning i olika 
jurisdiktioner. Investerare bör anlita 
 professionella rådgivare för att bedöma om 
det erfordras myndighetstillstånd eller andra 
tillstånd eller om andra formella krav 
 behöver iakttas för att kunna utnyttja 
 Teckningsrätter eller förvärva BTA eller nya 
Aktier utan stöd av  Teckningsrätter.

allmänt
BillerudKorsnäs kommer inte att vidta några 
åtgärder för att tillåta ett publikt erbjudande 
av BTA eller nya Aktier som ingår i Erbju
dandet (genom utnyttjande av Tecknings
rätter eller på annat sätt) i någon annan 
 jurisdiktion än Sverige. Mottagande av pro
spektet innebär inget erbjudande i jurisdik
tioner där det skulle vara olagligt att lämna 
ett erbjudande och om så är fallet är detta 
prospekt endast avsett som information, och 
får inte kopieras eller distribueras vidare.

Utöver vad som anges i prospektet ska 
en investerare som mottar ett exemplar av 
prospektet inte se prospektet som en inbju
dan eller ett erbjudande. Investeraren får inte 
under några omständigheter handla med 
Teckningsrätter, BTA eller nya Aktier, såvida 
inte en sådan inbjudan eller ett sådant erbju
dande lagligen skulle kunna lämnas till den 
aktuella investeraren i den aktuella jurisdik
tionen eller om Teckningsrätterna, de BTA 
eller de nya Aktierna kan handlas lagenligt 
utan att krav på registrering eller andra legala 
krav har uppfyllts. En investerare som mottar 
ett exemplar av prospektet bör följaktligen 
inte distri buera eller sända prospektet, och 
inte heller överföra Teckningsrätter, BTA 
eller nya Aktier till eller inom någon juris
diktion där det kan innebära en överträdelse 
av lokal värdepapperslagstiftning eller lokala 
bestämmelser.

Om någon person (inbegripet en finan
siell mellanhand) vidarebefordrar prospektet 
till sådana territorier (oavsett om det sker 
enligt avtal, lagstadgade krav eller av annan 
anledning) ska en sådan person göra mot
tagaren uppmärksam på innehållet i detta 
avsnitt. Med undantag för vad som i övrigt 
uttryckligen sägs i prospektet gäller följande:

I.  Teckningsrätter, BTA och nya Aktier 
som tilldelas respektive erbjuds i Erbju
dandet får inte erbjudas, säljas, återför
säljas, överföras eller levereras, direkt 
eller indirekt, till eller inom Relevanta 
Medlemsstater (såsom definieras nedan), 

såvida det inte sker i enlighet med de 
tillämpliga undantagen i Prospekt
direktivet, till eller inom Kanada, 
 Australien, Hongkong, Japan eller, med 
vissa undantag, USA (med USA avses: 
 Förenta Staterna, dess territorier, varje 
stat i Förenta Staterna samt District of 
Columbia) (”USA”), eller annan juris
diktion där det inte är tillåtet att erbjuda 
Teckningsrätterna, BTA eller de nya 
Aktierna eller där sådan åtgärd är före
mål för legala restriktioner eller där 
sådan åtgärd skulle innebära krav på 
ytterligare prospekt, annan erbjudande
dokumentation, registreringar eller andra 
åtgärder utöver vad som följer av svensk 
lag (”Obehörig Jurisdiktion”, tillsam
mans de ”Obehöriga Jurisdiktionerna”);

II.  prospektet får inte sändas till någon per
son i någon Obehörig Jurisdiktion; och

III.  överföringen av Teckningsrätter, BTA 
eller nya Aktier till ett värdepapperskon
to som tillhör en aktieägare eller annan 
person i en Obehörig Jurisdiktion eller 
en medborgare i en Obehörig Jurisdik
tion (”Obehöriga Personer”) innebär inte 
ett erbjudande av Teckningsrätter, BTA 
eller nya Aktier till sådan person, och 
Obehöriga Personer får inte utnyttja 
Teckningsrätter. Om en investerare mot
tar, utnyttjar, överlåter eller på annat sätt 
överför Teckningsrätter, utnyttjar Teck
ningsrätter för att förvärva BTA eller 
nya Aktier eller handlar med eller på 
annat sätt genomför transaktioner med 
Teckningsrätter, BTA eller nya Aktier 
som tilldelats respektive erbjuds i Erbju
dandet, anses sådan investerare ha läm
nat eller, i vissa fall, ombeds att lämna 
bland annat följande utfästelser och 
garantier till BillerudKorsnäs och till 
personer som handlar på uppdrag av 
 BillerudKorsnäs, om BillerudKorsnäs 
inte avstår från sådant krav:

a.  att investeraren inte befinner sig i en 
Obehörig Jurisdiktion;

b.  att investeraren inte är en Obehörig 
Person;

c.  att investeraren inte agerar och inte 
har agerat på uppdrag av eller till 
 förmån för en Obehörig Person;

d.  såvida investeraren inte är aktieägare 
och en ”qualified institutional buyer” 
(”QIB”) såsom definieras i Rule 
144A (”Rule 144A”) i United States 
Securities Act från 1933 i gällande 
lydelse (”Securities Act”), att investe

raren befinner sig utanför USA samt 
att personer för vems räkning och 
förmån denna på ett ickediskretio
närt sätt agerar, befinner sig utanför 
USA och, vid förvärvandet av Teck
ningsrätter, BTA eller nya Aktier, 
investeraren eller annan sådan person 
befinner sig utanför USA; 

e.  att investeraren är införstådd med att 
varken Teckningsrätterna, BTA eller 
de nya Aktierna som tilldelas respek
tive erbjuds i Erbjudandet har regist
rerats eller kommer att registreras 
enligt Securities Act och att de inte 
får erbjudas, säljas, pantsättas, åter
försäljas, levereras, tilldelas, upptas 
eller på annat sätt överföras inom 
USA eller till, på uppdrag av eller till 
förmån för en person som befinner 
sig i USA, utom i enlighet med något 
undantag från, eller genom en trans
aktion som inte kräver, registrering 
enligt Securities Act; och

f.  att investeraren lagenligt får erbjudas, 
utnyttja, teckna och ta emot Teck
ningsrätter, BTA och de nya Aktier 
som erbjuds i Erbjudandet i den juris
diktion där vederbörande är bosatt 
eller för närvarande befinner sig.

BillerudKorsnäs och personer som handlar 
på uppdrag av BillerudKorsnäs kommer att 
förlita sig på investerarens utfästelser och 
garantier. Eventuell felaktig informations
givning eller efterföljande överträdelse av 
dessa utfästelser och garantier kan leda till 
att investeraren blir skadeståndsskyldig eller 
att en transaktion avseende Teckningsrätter, 
BTA eller de nya Aktierna blir ogiltig.

Om en person agerar på uppdrag av en 
innehavare av Teckningsrätter (till exempel 
som förvaltare, depositarie eller trustee), ska 
denne person lämna BillerudKorsnäs ovan 
nämnda utfästelser och garantier såvitt avser 
utnyttjande av Teckningsrätterna för inne
havarens räkning. Om denne person inte 
lämnar eller inte kan lämna ovan nämnda 
 utfästelser och garantier, är BillerudKorsnäs 
inte skyldigt att verkställa någon tilldelning 
av Teckningsrätter, BTA eller nya Aktier till 
sådan person eller till person för vars räkning 
denne agerar.

Med beaktande av de specifika restrik
tioner som redovisas nedan är en investerare 
(inklusive dennes förvaltare, depositarier och 
trustees) som vill utnyttja eller på annat sätt 
handla med Teckningsrätter BTA eller teck
na nya Aktier själv ansvarig för att kontrolle
ra och följa tillämplig lagstiftning i den ak
tuella jurisdiktionen, inklusive att införskaffa 

överlåtelsebegränsningar med mera
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eventuella erforderliga tillstånd från myndig
heter eller andra samtycken samt följa even
tuella andra nödvändiga formella krav och 
erlägga eventuella skatter med anledning av 
Erbjudandet i dessa jurisdiktioner.

informationen i detta avsnitt är endast 
avsedd som en allmän vägledning. råder 
några som helst tvivel rörande huruvida 
investeraren har rätt att utnyttja sina 
teckningsrätter eller förvärva bta eller nya 
aktier bör investeraren utan dröjsmål 
anlita professionella råd givare.

Såvitt avser aktieägare som på avstämnings
dagen den 6 december 2012 innehar Aktier 
i BillerudKorsnäs genom förvaltare, kommer 
Teckningsrätter initialt att utbokas till res
pektive förvaltare för sådana aktie ägares räk
ning. Förvaltaren äger inte rätt att utnyttja 
några Teckningsrätter på uppdrag av någon 
person som befinner sig i en Obehörig Juris
diktion eller på uppdrag av någon  Obehörig 
Person och kan avkrävas intyg om detta i 
samband med att Teckningsrätter utnyttjas.

Med vissa undantag har förvaltare inte 
tillåtelse att skicka prospektet eller annan 
information om Erbjudandet till någon 
 Obehörig Jurisdiktion eller till någon Obehö
rig Person. Utbokning av Teckningsrätter till 
personer i Obehöriga Jurisdiktioner eller till 
Obehöriga Personer utgör inget erbjudande 
till sådana personer om att förvärva Teck
ningsrätter, BTA eller nya Aktier. Förvaltare 
som till exempel banker och fondkommissio
närer, samt andra finansiella mellanhänder, 
som har innehav för Obehöriga Personers 
räkning kan överväga att sälja en del eller 
samtliga Teckningsrätter för dessa personers 
räkning i den utsträckning som detta är 
 tillåtet enligt överenskommelser med dessa 
personer och tillämplig lag samt överföra 
nettolikviden till dessa personers  konton.

Med vissa undantag kommer instruktio
ner eller intyg om teckningar som sänts från 
eller poststämplats i en Obehörig Jurisdik
tion att anses vara ogiltiga och Tecknings
rätterna, BTA eller de nya Aktierna som 
erbjuds i Erbjudandet kommer inte att 
 levereras till en mottagare i en Obehörig 
Jurisdiktion. BillerudKorsnäs förbehåller sig 
rätten att bortse från eller häva teckning som 
sker på uppdrag av en person som uppgett 
en adress i en Obehörig Jurisdiktion för mot
tagande eller leverans av sådana BTA eller 
nya Aktier, som inte utfäster eller kan 
 utfästa, eller inte garanterar eller kan garan
tera, att denna person inte befinner sig i en 
Obehörig Jurisdiktion och inte är en Obehö
rig Person, som inte agerar på diskretionär 
grund för sådana personer eller, som enligt 
Billerud Korsnäs eller dess uppdragstagares 
bedömning, har lämnat instruktion om teck
ning i, eller sänt detta från, en Obehörig 
Jurisdiktion.

Vidare förbehåller sig BillerudKorsnäs rätten 
att helt enligt egen bedömning ogiltigförkla
ra utnyttjande av Teckningsrätter, som 
Billerud Korsnäs uppfattar har genomförts, 
verkställts eller sänts på ett sätt som kan 
innebära brott mot lagar eller bestämmelser i 
någon  jurisdiktion.

Oaktat andra bestämmelser i detta pro
spekt förbehåller sig Billerud Korsnäs rätten 
att tillåta en innehavare att utnyttja Teck
ningsrätter, om BillerudKorsnäs enligt egen 
bedömning är övertygat om att transaktionen 
i fråga utgör ett undantag från eller inte 
omfattas av de lagar eller bestämmelser som 
ger upphov till de aktuella restriktionerna. 
Tillämpliga undantag i vissa jurisdiktioner 
beskrivs nedan. I dessa fall accepterar 
 BillerudKorsnäs inget ansvar för eventuella 
åtgärder som innehavaren vidtar eller för 
konsekvenser som denne kan för orsakas 
genom att BillerudKorsnäs tillåter inne
havarens utnyttjande av Teckningsrätter.

usa
Teckningsrätterna och de nya Aktierna har 
inte och kommer inte att registreras enligt 
Securities Act eller hos någon värdepappers
myndighet i någon delstat eller annan juris
diktion i USA och kan endast erbjudas, 
 levereras, säljas, återförsäljas,  överlåtas eller 
distribueras, direkt eller indirekt, till eller i 
USA eller för sådan persons räkning, annat 
än i enlighet med undantag från, eller i en 
transaktion som inte är föremål för, registre
ringsskyldighet enligt Securities Act, och 
andra tillämpliga värdepappersregleringar i 
någon stat eller jurisdiktion i USA. Inga 
offentliga erbjudanden avseende Tecknings
rätterna eller de nya Aktierna lämnas i USA. 
Värdepapperna erbjuds och säljs (i) i USA 
enbart till personer som är QIBs (såsom 
dessa definieras i Rule 144A i Securities 
Act) i enlighet med undantag från registre
ring enligt Securities Act, och (ii) utanför 
USA i enlighet med Regulation S (”Regula
tion S”) i Securities Act. Vidare får Teck
ningsrätter, BTAs, och nya Aktier endast 
erbjudas eller säljas av BillerudKorsnäs 
inom USA till befintliga aktieägare som 
bedöms vara QIBs och som har utfärdat ett 
investor letter, enligt fastställt formulär, till 
BillerudKorsnäs och Joint Lead Managers.

Fram till 40 dagar efter Erbjudandets 
påbörjande kan ett erbjudande, en försälj
ning eller överlåtelse av Teckningsrätterna, 
de BTA eller de nya Aktierna inom USA 
från en mäklare (oavsett om denne deltar i 
Erbjudandet) innebära ett brott mot bestäm
melserna i Securities Act om sådant erbju
dande eller försäljning inte görs i annat fall 
än i  enlighet med Rule 144A. 

Varje person som utnyttjar Tecknings rätter 
eller tecknar eller förvärvar BTA eller nya 
Aktier inom USA anses, efter mottagandet 
av prospektet, ha utfäst, godkänt och bekräf
tat, för egen räkning och för invest erare som 
för personens räkning förvärvar Tecknings
rätter, BTA eller nya Aktier att (uttryck som 
används i detta avsnitt och som definieras i 
Rule 144A eller Regulation S enligt 
 Securities Act används i det  följande med 
däri angiven betydelse):

1.  investeraren är en QIB, och, om denne 
förvärvar Teckningsrätter, BTA eller nya 
Aktier som uppdragstagare eller agent 
för ett eller flera investerarkonton, att 
respektive ägare av sådant konto är en 
QIB, investeraren har full bestämmande
rätt for investeringar med avseende på 
varje sådant konto, och investeraren har 
fullständig behörighet och befogenhet 
att lämna här avsedda utfästelser, 
 bekräftelser och godkännanden for varje 
kontoinnehavares räkning,

2.  investeraren förvärvar Teckningsrätter, 
BTA eller nya Aktier för egen räkning, 
eller för en QIBs räkning, i respektive 
fall av investeringsskäl, och inte i syfte 
att distribuera (i sådan mening som 
avses i de federala värdepapperslagarna 
i USA) de nya Aktierna,

3.  investeraren är införstådd med, och har 
upplyst respektive verklig ägare, att 
Teckningsrätterna, BTA och de nya 
Aktierna inte har varit och inte kommer 
att bli registrerade enligt Securities Act 
eller enligt någon annan tillämplig 
värde pappersreglering i USA, och att 
dessa erbjuds och emitteras eller säljs 
till investeraren (eller sådan verklig 
 ägare) genom en transaktion som inte 
inbegriper ett publikt erbjudande i USA 
i sådan mening som avses i Securities 
Act, och som är undantagen från 
registrerings kraven i Securities Act,

4.  investeraren är införstådd med att 
 Teckningsrätterna, de BTA och de nya 
Aktierna är ”restricted securities” i den 
mening som avses i Rule 144(a)(3) i 
Securities Act och att de inte får depone
ras till någon obegränsad depåbevis
facilitet, om inte, vid tidpunkt för sådan 
insättning, sådana nya Aktier, Teck
ningsrätter och BTA inte längre är 
 ”restricted securities” i den mening som 
avses i Rule 144(a)(3) i Securities Act,

5.  investeraren tecknar inte nya Aktier och 
köper inte Teckningsrätter eller BTA på 
andrahandsmarknaden på NASDAQ 
OMX som ett resultat av en allmän 
inbjudan eller allmän annons i den 
mening som avses i Rule 502 i Securities 
Act, inbegripet annonser, artiklar, med
delanden eller annan kommunikation 
som publicerats i någon tidning, tidskrift 
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eller liknande media eller radio eller 
TVsändning; eller genom något semina
rium eller möte vars deltagare har bju
dits in genom en allmän inbjudan eller 
allmän annonsering i den mening som 
avses i Rule 502 i Securities Act,

6.  investeraren har sådan kunskap och 
 erfarenhet i finansiella frågor och affärs
frågor att han eller hon är kapabel till att 
bedöma förtjänsterna och riskerna av en 
investering i Teckningsrätterna, BTA 
eller de nya Aktierna, och han eller hon 
har den finansiella förmågan att bära den 
ekonomiska risken av en investering i 
Teckningsrätterna, BTA eller de nya 
Aktierna,

7.  om investeraren önskar att återerbjuda, 
återförsälja, pantsätta eller på annat sätt 
överlåta någon av Teckningsrätterna, 
BTA eller de nya Aktierna, kommer han 
eller hon inte att göra det förutom i 
enlighet med någon tillämplig federal 
eller delstatlig amerikansk värde
papperslag, och intygar att antingen; (a) 
investeraren kommer att överlåta 
Tecknings rätterna, BTA eller de nya 
Aktierna i en transaktion undantagen 
från kraven på registrering i Securities 
Act enligt Rule 144(e) eller Rule 144(k) 
(en ”Rule 144transaktion”) (om till
lämpligt) och bistå med en för Billerud
Korsnäs  tillfredställande opinion of 
counsel  angivande att överlåtelsen är 
undantagen från registreringskraven i 
Securities Act samt att värdepapper till 
följd av en sådan överlåtelse är fritt 
överlåtbara; (b) investeraren kommer att 
överlåta Tecknings rätterna, BTA och de 
nya Aktierna till en person som han eller 
hon skäligen tror är en QIB som förvär
var för sin egen räkning eller för en 
annan QIBs räkning i en transaktion 
som uppfyller kraven enligt Rule 144A 
enligt Securities Act (en ”Rule 
144Atransaktion”); (c) investeraren 
kommer att överlåta Teckningsrätterna 
och de nya Aktierna i en utlandstransak
tion i enlighet med Rule 903 eller 904 i 
Regulation S i Securities Act (en ”Regu
lation Stransaktion”); (d) investeraren 
kommer att överlåta Teckningsrätterna, 
BTA och de nya Aktierna i en transak
tion undantagen från kraven på registre
ring i Securities Act förutom en Rule 
144transaktion (om tillämpligt), en 
Rule 144Atransaktion eller en Regula
tion Stransaktion; och tillhandahålla ett 
rättsutlåtande, från ett ombud som skäli
gen uppfyller BillerudKorsnäs krav, och 
enligt vilket det anges att transaktionen 
är undantagen från kraven på registre
ring enligt Securities Act, givet att den 
person till vilken Teckningsrätterna, 
BTA eller de nya Aktierna har överlåtits 

överlämnar ett brev där han eller hon 
bekräftar, intygar och åtar sig det ovan
stående eller (e) investeraren kommer att 
överlåta Teckningsrätterna, BTA och de 
nya Aktierna i enlighet med ett giltigt så 
kallat ”registration statement” enligt 
Securities Act, sådana ”begränsade 
värde papper” bör inte deponeras på ett 
obegränsat deponeringskonto för sådana 
aktier som upp rättats eller handhas av en 
depositionsbank och

8.  investeraren är inte ett dotterbolag 
(såsom definieras i Rule 501(b) i 
 Securities Act) till BillerudKorsnäs och 
agerar heller inte på uppdrag av ett 
dotter bolag till BillerudKorsnäs.

9.  BillerudKorsnäs och Joint Lead 
 Managers och vart av deras  respektive 
närstående företag och uppdragstagare, 
och andra, kommer att förlita sig på 
 sanningsenligheten och riktigheten i 
före gående utfästelser, bekräftelser och 
överenskommelser.

Personer som mottar prospektet underrättas 
härmed om att säljare av Teckningsrätter, 
BTA eller nya Aktier kan komma att förlita 
sig på undantag från registreringskraven i 
Section 5 i Securities Act genom Rule 144A.

Nuvarande aktieägare som äger Aktier 
genom en förvaltare, depositarie eller annan 
finansiell mellanhand kan komma att tvingas 
rätta sig efter  teckningsfrister som är kortare 
än teckningsperioden.

TECKNINGSRÄTTERNA ELLER DE 
NYA AKTIERNA HAR VARKEN GOD
KÄNTS ELLER AVSLAGITS AV NÅGON 
FEDERAL ELLER STATLIG VÄRDEPAP
PERSKOMMISSION ELLER REGLE
RANDE MYNDIGHET I USA. VIDARE 
HAR INGEN AV FÖREGÅENDE MYN
DIGHETER BEDÖMT ELLER GODKÄNT 
FÖRELIGGANDE FAKTA OM ERBJU
DANDET OCH INTE HELLER BEDÖMT 
RIKTIGHETEN ELLER TILLRÄCKLIG
HETEN AV TEXTEN I DETTA PRO
SPEKT. SAMTLIGA PÅSTÅENDEN OM 
MOTSATSEN ÄR ATT BETRAKTA SOM 
BROTTSLIGA HANDLINGAR I USA.

meddelande till Personer bosatta i  
neW HamPsHire
VARKEN DEN OMSTÄNDIGHETEN ATT 
ETT REGISTRERINGSDOKUMENT 
ELLER EN ANSÖKAN OM LICENS HAR 
INGIVITS TILL DELSTATEN NEW 
HAMPSHIRE I ENLIGHET MED 
 KAPITEL 421B I NEW HAMP SHIRES 
OMARBETADE LAG (”RSA 421B”) 
ELLER DEN OMSTÄNDIGHETEN ATT 
ETT VÄRDEPAPPER HAR REGISTRE
RATS ELLER ATT EN PERSON ÄR 
LICENSIERAD I DELSTATEN NEW 
HAMPSHIRE UTGÖR ENLIGT NEW 
HAMPSHIRES SECRETARY OF STATE 

STÖD FÖR ATT DOKUMENTATION 
INGIVEN ENLIGT RSA 421B ÄR RIK
TIG, FULLSTÄNDIG OCH INTE MISS
VISANDE.  VARKEN SÅDAN OMSTÄN
DIGHET ELLER DEN OMSTÄNDIGHET 
ATT ETT UNDANTAG ÄR TILLÄMP
LIGT FÖR ETT VÄRDEPAPPER ELLER 
EN TRANSAKTION INNEBÄR ATT 
SECRETARY OF STATE I NÅGOT 
 AVSEENDE FATTAT BESLUT, REKOM
MENDERAT ELLER GODKÄNT, PÅ 
BASIS AV MERITER ELLER KVALIFI
KATIONER, NÅGON PERSON, VÄRDE
PAPPER ELLER TRANSAKTION. DET 
ÄR OLAGLIGT ATT UTFÄRDA ELLER 
FÖRANLEDA UTFÄRDANDE AV 
UTFÄSTELSE TILL POTENTIELL 
 TECKNARE, FÖRVÄRVARE, KUND 
ELLER KLIENT SOM ÄR OFÖRENLIG 
MED DENNA BESTÄMMELSE.

upprätthållande av civila skyldigheter
BillerudKorsnäs är ett publikt aktiebolag 
registrerat i enlighet med svenska lagar, med 
säte i Stockholm, Sverige. Ingen medlem av 
BillerudKorsnäs styrelse eller ledning är 
bosatt i USA och hela, eller större delen av, 
dessa personers och BillerudKorsnäs, egen
dom är lokaliserad utanför USA. Detta inne
bär att det kan finnas hinder för investerare 
att utfärda delgivningar i USA gentemot 
Billerud Korsnäs eller sådana andra personer, 
eller att gentemot dem verkställa domslut 
från domstolar i USA baserade på regler av
seende civilrättsligt ansvar enligt värde
pappersregleringar i USA.

USA och Sverige har för närvarande 
inget avtal som medför ömsesidigt erkän
nande och verkställande av domslut avkun
nade eller meddelade i civila och kommersi
ella tvister. Som ett resultat härav, skulle inte 
ett lagakraftvunnet domslut avseende betal
ning av skadestånd, baserat på civilrättsligt 
ansvar avkunnat eller meddelat av en dom
stol i USA, oberoende av huruvida detta 
 uteslutande baserats på de federala värde
papperslagarna i USA eller inte, vara verk
ställbart i Sverige. Om parten, till vars för
mån det lagakraftvunna domslutet är 
utfärdat, inleder en ny rättegång i en behörig 
svensk domstol, får parten ge in det laga
kraftvunna domslutet som avkunnats eller 
meddelats i USA till den svenska domstolen. 
Ett sådant domslut kommer av den svenska 
domstolen enbart att betraktas som ett bevis 
för utgången av tvisten till vilken domslutet 
är hänförligt. Den svenska domstolen kan 
välja att höra parterna igen ab initio.

euroPeisKa eKonomisKa 
 samarbetsområdet
Beträffande varje medlemsstat i det Europe
iska ekonomiska samarbetsområdet vilka har 
implementerat Prospektdirektivet (vardera, 
en ”Relevant Medlemsstat”) får ett erbjudan
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de till allmänheten avseende Teckningsrätter, 
BTA eller nya Aktier inte lämnas i den Rele
vanta Medlemsstaten (annat än de erbjudan
den som avses i prospektet i Sverige när 
 prospektet har godkänts av behörig myndig
het samt blivit publicerat och i enlighet med 
Prospektdirektivet, såsom det implemente
rats i Sverige), med undantag för att ett 
erbjudande till allmänheten i den Relevanta 
Medlemsstaten avseende Teckningsrätter, 
BTA eller nya Aktier kan komma att lämnas 
när som helst enligt följande undantag i 
Prospekt direktivet, om de har blivit imple
menterade i den Relevanta Medlemsstaten:

a.  till juridiska personer som är ”kvalifi
cerade investerare” (såsom definieras i 
Prospektdirektivet);

b.  till färre än 100, eller om den Relevanta 
Medlemsstaten implementerat relevant 
bestämmelse i ändringsdirektivet PD 
2010, 150 fysiska eller juridiska perso
ner (som inte är kvalificerade investerare 
såsom definierat i Prospektdirektivet), 
såsom tillåts i Prospektdirektivet, förut
satt att föregående medgivande erhållits 
från Joint Lead Managers avseende 
sådant erbjudande eller

c.  under andra förhållanden som faller 
inom artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta förutsätter att inget sådant erbjudande 
av Tecknings rätter, BTA eller nya Aktier för
anleder ett krav på att BillerudKorsnäs eller 
någon av Joint Lead Managers måste offent
liggöra ett prospekt enligt artikel 3 i Pro
spektdirektivet. Varken BillerudKorsnäs eller 
Joint Lead Managers har godkänt, och kom
mer inte heller att godkänna, något erbju
dande av Teckningsrätter eller nya Aktier via 
förvaltare, annat än erbjudanden som har 
gjorts av Joint Lead Managers vilka utgör 
den slutliga placeringen för Värdepapperna 
som avses i detta prospekt. Varje person i en 
Relevant Medlemsstat, annat än, såvitt avser 

punkten (a), personer som erhåller erbjudan
den som avses i detta prospekt i Sverige, 
som mottar någon kommunikation avseende, 
eller som förvärvar Teckningsrätter, BTA 
eller nya Aktier enligt erbjudandet, kommer 
anses ha utfäst, garanterat och överenskom
mit, med BillerudKorsnäs och var och en av 
Joint Lead Managers att:

a.  investeraren är en kvalificerad investera
re i enlighet med lagen i den Relevanta 
Medlemsstaten implementerande artikel 
2(1)(e) i Prospektdirektivet; och

b.  såvitt avser Teckningsrätter, BTA eller 
nya Aktier som har förvärvats av inves
teraren såsom finansiell mellanhand, 
såsom denna term används i artikel 3(2) 
i Prospektdirektivet, (i) Teckningsrätter, 
BTA eller nya Aktier som har förvärvats 
av investeraren i Erbjudandet har inte 
förvärvats på uppdrag av, och inte heller 
har de förvärvats i syfte att erbjudas 
eller återförsäljas till personer i någon 
Relevant Medlemsstat, annat än till 
kvali ficerade investerare, såsom denna 
term definieras i Prospektdirektivet, eller 
under sådana omständigheter då tidigare 
godkännande från Joint Lead Managers 
har inhämtats avseende erbjudandet eller 
återförsäljningen; eller (ii) om Tecknings
rätter, BTA eller nya Aktier har förvär
vats av investeraren för persons räkning 
i någon Relevant Medlemsstat som inte 
är kvalificerade investerare, är erbjudan
det av dessa Teckningsrättigheter eller 
nya Aktier till investeraren inte att, 
enligt Prospektdirektivet, anse såsom att 
de skulle ha gjorts till sådana personer.

Såvitt avser denna del, avses med uttrycket 
”erbjudande till allmänheten” i förhållande 
till Teckningsrätter, BTA eller nya Aktier i 
någon Relevant Medlemsstat, ett meddelan
de till personer, oavsett form eller medium, 
med tillräcklig information om villkoren i 

erbjudandet och varje Teckningsrätt, BTA 
eller ny Aktie som ska erbjudas, för att en 
investerare ska ha förutsättningar att fatta 
beslut om att teckna eller förvärva Teck
ningsrätter, BTA eller nya Aktier, såsom 
denna definition förekommer i varierad form 
i respektive Relevant Medlemsstat beroende 
på hur Prospektdirektivet har implementerats 
i de olika medlemsstaterna. Med uttrycket 
”Prospektdirektivet” avses direktiv 2003/71/
EG (tillsammans med tillämpliga åtgärder 
för implementering, inbegripet ändring
direktivet PD 2010 och med uttrycket 
”ändring direktivet PD 2010” avses direktiv 
2010/73/EG, i varje Relevant Medlemsstat). 

storbritannien
I Storbritannien är prospektet endast riktat 
till, och avsett för (i) personer som har pro
fessionell erfarenhet av frågor relaterade till 
investeringar som faller under Artikel 19(5) i 
Lagen om finansiella tjänster och marknader 
2000 (Finansiell marknadsföring) Föreskrift 
2005 (”Föreskriften”), (ii) till personer som 
faller under artikel 49(2) (a) till (d) (juri
diska personer med högt nettovärde, oregist
rerade juridiska personer et cetera) i Före
skriften, eller (iii) andra personer till vilka 
prospektet annars lagligen får kommuniceras 
(sådana personer omnämns tillsammans 
”relevanta personer”). Prospektet riktar sig 
endast till relevanta personer. Varje person 
som inte är en relevant person ska inte 
 handla på basis av, eller förlita sig på, detta 
 prospekt.

Kanada, australien, Hongkong och japan
Erbjudandet enligt detta prospekt riktar sig 
inte till personer bosatta i Kanada, 
 Australien, Hongkong och Japan eller annat 
land där sådan åtgärd skulle innebära krav 
på ytterligare prospekt, annan erbjudande
dokumentation, registreringar eller andra 
åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. 
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ordlista

  avsalumassa (marknadsmassa) 
Pappersmassa som säljs till pappersbruk 
utan egen tillverkning av sådan massa.

   biobränslen 
Förnybara bränslen som kommer från 
växt riket till exempel från ved, inklusive 
svartlut och bark.

   cup stock 
Kartong speciellt anpassad för dryckes-
muggar.

   fastkubikmeter under bark (m3 fub) 
Virkesvolym i kubikmeter fast volym 
under bark.

   fibreform 
Papper med hög töjbarhet som formas 
för att producera termoformade och 
djupdragna livsmedels- och konsument-
förpackningar som till exempel tråg, 
 blister et cetera. 

   fluting 
Det vågformade mellanskiktet i wellpapp. 
Tillverkas av ny- eller returfiber.

   iso 14001 
Internationella standardiseringsorganisa-
tionens standard för uppbyggnad av 
 miljöledningssystem.

   Konverterare 
Företag som vidareförädlar materialet 
med exempelvis tryck- och barriär-
beläggningar och därefter tillverkar 
 förpackningar eller  säljer materialet 
vidare till andra förpackningstillverkare. 

   Kraftliner 
Liner tillverkad av nyfiber. 

   liner 
Ytskiktet hos wellpapp. 

   massaved 
I Sverige främst ved från barrträd (gran 
och tall) samt björkved som används för 
tillverkning av pappersmassa.

   miljöledningssystem 
Den del av ett övergripande lednings-
system som beskriver struktur, principer, 
procedurer och resurser för systematiskt 
genomförande av företagets egen 
 miljöpolicy.

   nbsK 
Northern Bleached Softwood Kraft Pulp 
är långfibrig pappersmassa tillverkad av 
barrträd från norra halvklotet.

   returfiber 
Fibermaterial som tidigare har ingått i en 
pappers- eller kartongprodukt. 

   sulfatmassa 
Kemisk massa som tillverkas genom att 
ved kokas under högt tryck vid hög 
 temperatur med så kallad vitlut natrium-
hydroxid och natriumsulfid. Sulfatmassa 
kallas även kraftmassa.

   testliner 
Liner tillverkad av returfiber. 

   tissue 
Mjukpapper såsom toalettpapper, 
 hushållspapper, näsdukar och servetter. 

   Wellpapp 
Wellpapp tillverkas genom hoplimning 
av vanligtvis två plana skikt (liner) med 
ett vågformigt skikt (fluting) emellan.

   White top liner (Wtl)  
WTL består av två skikt – ett vitt ytskikt 
och en brun insida.
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BilleRuDkoRsnäs

Huvudkontor
Besöksadress
Frösundaleden 2 b, Solna

Postadress
Box 703
SE-169 27 Solna
Telefon: +46 8 553 335 00
www.billerudkorsnas.se

finansiella RåDgivaRe

seb enskilda 
Besöksadress
Kungsträdgårdsgatan 8

Postadress
SE-106 40 Stockholm
Telefon: +46 8 522 295 00
www.sebgroup.com/prospectuses

Handelsbanken capital markets
Besöksadress
Blasieholmstorg 11–12

Postadress
SE-106 70 Stockholm
Telefon: +46 8 701 10 00
www.handelsbanken.se/ 
investeringserbjudande

JuRiDiska RåDgivaRe

cederquist
Besöksadress
Hovslagargatan 3 

Postadress
SE-111 96 Stockholm
Telefon: +46 8 522 065 00

latham & Watkins (london ) llP
Besöksadress
99 Bishopsgate 
London EC2M 3XF
United Kingdom
Telefon: +44 20 7710 1000

RevisoR

ernst & young
Besöksadress
Jakobsbergsgatan 24

Postadress
SE-103 99 Stockholm
Telefon: +46 8 520 590 00

kontoföRanDe institut

euroclear sweden ab
Box 7822
SE-103 97 Stockholm

adresser
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BillerudKorsnäs AB
Besöksadress: Frösundaleden 2 b, Solna  •  Postadress: Box 703, SE-169 27 Solna  •  Tel: +46 8 553 335 00

www.billerudkorsnas.se
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