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SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som hållbart utvecklar, tillverkar och säljer personliga 

hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Genom det nyligen förvärvade bolaget BSN medical 

tillhandahåller koncernen produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Försäljning sker i cirka 

150 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt andra varumärken som 

exempelvis Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Som Europas största 

privata skogsägare, lägger SCA stor vikt vid att bedriva ett hållbart skogsbruk. 2016 hade SCA omkring 46 000 

medarbetare och omsättningen var cirka 117 miljarder kronor (12,4 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt 

huvudkontor i Stockholm, och är noterat på Nasdaq Stockholm. SCA vill öka välbefinnande genom ledande 

lösningar inom hygien och hälsa. För mer information, besök www.sca.com. 

Pressmeddelande 
Stockholm, 27 april 2017 

Förändring av hygienverksamhetens finansiella mål 
 
I samband med uppdelningen av SCA koncernen i två noterade bolag; skogsbolaget 
SCA och hygien- och hälsobolaget Essity, har de finansiella målen för 
hygienverksamheten uppdaterats.  
 
Befintliga mål för Personal Care och Tissue har ersatts med mål för koncernen. Även 
fortsättningsvis används mål för organisk försäljningstillväxt och justerad avkastning på 
sysselsatt kapital (definierad som justerat rörelseresultat före avskrivningar på 
förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (justerad EBITA)/sysselsatt kapital).  
 
Nivån på målen har bestämts med utgångspunkt i det vägda genomsnittet av de tidigare 
målen samt beaktande av bedömd påverkan från BSN medical förvärvet.  
 
De nya målen för koncernen är en årlig organisk tillväxt på över 3 procent och en justerad 
avkastning på sysselsatt kapital på över 15 procent. 
 

 

Notera: Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 klockan 07:45. 

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55  

 


