
 
 

 

 
 

Solna, 29 november 2012 

Bästa aktieägare i BillerudKorsnäs. 

Nu är samgåendet mellan Billerud och Korsnäs genomfört och BillerudKorsnäs är bildat! 

Vi är nu ett starkare bolag med större möjligheter att skapa såväl tillväxt som god lönsamhet och 
ökad nytta för våra kunder och därmed goda förutsättningar till ökat värde för Dig som aktieägare.  

I enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 14 september tar vi nu nästa steg och genomför 
den planerade nyemissionen om cirka 2 miljarder kronor. Du som den 6 december 2012 är 
aktieägare i BillerudKorsnäs (d.v.s. det bolag som tidigare hette Billerud) kommer att få 
teckningsrätter som ger Dig rätt att med företräde teckna aktier i nyemissionen. De två största 
ägarna i BillerudKorsnäs, Kinnevik och Frapag, har åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen 
motsvarande deras ägarandel i bolaget. 

Du som den 6 december 2012 är direktregistrerad ägare i BillerudKorsnäs kommer inom kort att 
erhålla ett prospekt som innehåller information om hur Du ska gå tillväga för att teckna aktier samt 
information om den nya koncernen BillerudKorsnäs. Prospektet finns redan nu tillgängligt på 
www.billerudkorsnas.se. 

Några viktiga datum 2012:  
7 - 21 december  – Nya aktier kan tecknas. Betalning måste ske senast den 21 december.  
18 december  – Sista dag att sälja Dina teckningsrätter.  

Observera att Dina teckningsrätter förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet ska 
gå förlorat måste Du antingen utnyttja teckningsrätterna och teckna nya aktier eller sälja de 
teckningsrätter som inte utnyttjats. 

Om Du har Dina BillerudKorsnäsaktier i en aktiedepå ska Du följa de anvisningar som kommer att 
lämnas av Din bank eller förvaltare. 

I det fall Du har frågor avseende nyemissionen är Du välkommen att ringa 020-530 540 eller 
kontakta Din bank. 

Jag vill även passa på att önska dig en God Jul och ett Gott Nytt 2013! 

 
Per Lindberg, verkställande direktör och koncernchef 
BillerudKorsnäs AB (publ) 

 


