
 
 

 

 

 

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en 
världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta 
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 
24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se 
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Pressmeddelande 

11:00, 2019-05-31, Solna 
 

BillerudKorsnäs har slutfört förvärvet av Bergvik Skog Öst  

Som tidigare kommunicerats har BillerudKorsnäs ingått avtal med samtliga aktieägare i Bergvik 
Skog AB om en uppdelning av Bergvik Skog AB:s skogstillgångar. Överenskommelsen innebär 
att BillerudKorsnäs förvärvar Bergvik Skog Öst AB, som omfattar cirka 350 000 hektar 
skogsmark i Sverige, samt i samband med detta avyttrar 5 procent av aktierna i Bergvik Skog 
Väst AB till Stora Enso.  

Samtliga villkor för transaktionerna har nu uppfyllts och transaktionerna har genomförts idag den 
31 maj.  

Köpeskillingen för Bergvik Skog Öst AB uppgår till cirka SEK 6,4 miljarder på skuldfri basis och 
efter avdrag för latent skatt, vilket motsvarar ett pris om cirka SEK 18 000 per hektar skogsmark. 
Kassaflödeseffekten netto efter förvärvet av Bergvik Skog Öst AB samt överlåtelse av 5 procent 
av aktierna i Bergvik Skog Väst AB, uppgår till cirka SEK 5,4 miljarder, vilket i sin helhet är 
finansierat med banklån. 

– Återköpet av Bergvik Skog Öst är ett led i vår strategi att säkerställa en konkurrenskraftig och 
stabil vedförsörjning. Framåt är vår avsikt att hitta lämpliga investerare till detta skogsbestånd 
och därmed säkerställa långsiktiga virkesavtal, snarare än att binda vårt kapital i skogstillgångar. 
Processen att finna lämpliga investerare pågår, säger Petra Einarsson, VD och Koncernchef för 
BillerudKorsnäs. 

Bergvik Skog Öst kommer att konsolideras i BillerudKorsnäs räkenskaper från den 31 maj 2019 
och förväntas få en marginell påverkan på koncernens resultat.  

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Christopher Casselblad, EVP Communication & Sustainability, 08-553 335 08  
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, 08-553 335 10 

 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan 
som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
31 maj 2019 klockan 11:00 CET. 
 


