
 

 

 

BILLERUDKORSNÄS AB (PUBL) 

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE BILLERUDKORSNÄS AB (PUBL) MTN-PROGRAM 

Detta tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") är ett tillägg till och en del av, och måste läsas 

tillsammans med, grundprospekt avseende BillerudKorsnäs AB (publ) MTN-program daterat den 10 

november 2017 (”Grundprospektet”) (med Finansinspektionens diarienummer 17-16415) upprättat 

av BillerudKorsnäs AB (publ) ("Bolaget"). Definierade termer i Grundprospektet har samma betydelse 

när de används i detta Tilläggsprospekt.  

Detta Tilläggsprospekt har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med 

finansiella instrument samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 26 februari 2018 

(med Finansinspektionens diarienummer 18-3902) och offentliggjorts på Bolagets hemsida, 

www.billerudkorsnas.se, samma dag. Grundprospektet finns även det tillgängligt på Bolagets hemsida.  

Tilläggsprospektet har upprättas med anledning av att Bolaget den 27 november 2017 offentliggjorde 

att man avser att förvärva Bergvik Skog Öst AB samt med anledning av att Bolaget den 18 december 

2017 offentliggjorde högre förväntade investeringskostnader för Bolagets nya kartongmaskin vid 

Gruvöns produktionsenhet. Pressmeddelandena avseende dessa händelser finns att tillgå på 

BillerudKorsnäs hemsida. 

Uppdateringar till Grundprospektet 
 

Uppdateringar med anledning av att Bolaget avser att förvärva Bergvik Skog Öst AB 

Bolagets avsikt att förvärva Bergvik Skog Öst AB föranleder att Grundprospektets avsnitt ”Riskfaktorer” 

och ”Information om BillerudKorsnäs” uppdateras enligt nedan. 

Riskfaktorer 

I riskfaktorn ”Exponering mot vedråvarupriser samt tillgång till vedråvara” på sidan 4 i 

Grundprospektet ersätts meningen ”BillerudKorsnäs äger indirekt skog genom sitt innehav i Bergvik 

Skog, men köper all vedråvara på virkesmarknaden.” av meningen: 

”BillerudKorsnäs äger indirekt skog genom sitt innehav i Bergvik Skog och har tecknat en 

avsiktsförklaring om att förvärva Bergvik Skog Öst AB, ett förvärv som förväntas ge BillerudKorsnäs 

långsiktig tillgång till ved, men köper för närvarande all vedråvara på virkesmarknaden.” 

Information om BillerudKorsnäs 

Avsnittet ”Vedförsörjning” på sidan 42 i Grundprospektet uppdateras med följande tillägg efter tredje 

stycket: 

”BillerudKorsnäs har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva Bergvik Skog Öst AB som ägs av 

Bergvik Skog AB. Bergvik Skog Öst AB omfattar cirka 350 000 hektar skogsmark i Sverige. Transaktionen 



 

 

kommer att säkra delar av BillerudKorsnäs vedbehov och förbättra möjligheterna att hantera en mix 

av interna och externa flöden för att öka effektiviteten. 

Som en del i avsiktsförklaringen har principen för köpeskillingen för de tillgångar som ingår i 

transaktionen fastställts till IFRS bokfört värde plus 3 %. Samtidigt som BillerudKorsnäs förvärvar 

Bergvik Öst AB avser företaget att avyttra sitt 5 % indirekta ägande av skogstillgångar i Bergvik Skog 

Väst AB. Ambitionen är att slutföra dessa transaktioner under 2018.” 

Uppdatering med anledning av högre förväntade investeringskostnader för Bolagets nya 
kartongmaskin vid Gruvöns produktionsenhet 

De förväntade högre investeringskostnaderna för Bolagets nya kartongmaskin vid Gruvöns 

produktionsenhet föranleder att Grundprospektets avsnitt ”Information om BillerudKorsnäs” 

uppdateras enligt nedan. 

Information om BillerudKorsnäs 

I avsnittet ”Produktion” på sidan 40 i Grundprospektet infogas efter fjärde stycket, mening 

”Investeringen i den nya kartongmaskin[en] kommer att pågå mellan åren 2016 och 2019, med 

planerad produktionsstart i kvartal 1 2019.” följande: 

”Uppdaterade beräkningar visar att de uppskattade investeringskostnaderna för BillerudKorsnäs nya 

kartongmaskin vid Gruvöns produktionsenhet kan komma att öka med cirka 20 procent jämfört med 

tidigare aviserad investeringskostnad om totalt 5,7 miljarder SEK. Fördyringen beror huvudsakligen på 

högre kostnader för byggentreprenaden.” 


