
 

 

Kärnan i SCAs v erksamhet är den v äxande skogen, Europas största priv ata skogsinnehav . Kring denna unika  

resurs har v i by ggt en v älutv ecklad v ärdekedja baserad på f örny bar råv ara f rån v åra egna och andras skogar.  

Vi erbjuder f örpackningspapper, massa, träv aror, f örny bar energi, tjänster f ör skogsägare och ef f ektiva 

transportlösningar.  

Skogsbolaget SCA hade 2020 ca 4 000 anställda och en f örsäljning på 18,4 miljarder kronor.  

 

SCA grundades 1929 och har sitt huv udkontor i Sundsv all. För mer inf ormation, besök www.sca.com 
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Omvandling av aktier 

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att 
aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det 

totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har 
bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om 

förändringen. 
 
Under april månad har på aktieägares begäran 75 aktier av serie A 

omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter 
till 1 283 630 862. 

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 702 342 489, 
varav 64 587 597 aktier av serie A och 637 754 892 aktier av serie B. 
 

 
 

För ytterligare information, kontakta: 

Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 32 12 
 

 

 
 

Notera:  

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs 

marknadsmissbruksförordning och 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. Informationen 

lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2021 klockan 08.00 

CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning. 

Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 (0)730 73 86 89 

https://share.sca.com/sites/sca/kom/Lathundar%20och%20instruktioner/Mallar/www.sca.com

