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Billerud AB (publ) Pressinformation

Billerud har bildats genom en sammanslagning av AssiDomäns pappersbruk
Skärblacka och Karlsborg och Stora Ensos pappersbruk Gruvön. Billerud ägs
idag till 50 procent av AssiDomän och till 50 procent av Stora Enso.

Januari-mars 2001

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen under årets första kvartal var 1 840 MSEK, en ökning med
16 % i förhållande till motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet
ökade till 469 MSEK jämfört med 225 MSEK för det första kvartalet i fjol.
Förbättringen förklaras av högre genomsnittspriser inklusive gynnsam
valutautveckling. Leveranserna i ton var något lägre än samma period
föregående år.

Resultaträkning till och med rörelseresultat, sammandrag

(MSEK)
Utfall jan-mars

2001 Proforma 2000
Proforma jan-

mars 2000
Nettoomsättning 1 840 6 666 1 588
Övriga intäkter 5 39 3
Rörelsekostnader -1 291 -5 019 1)                 -1 291
Avskrivningar -85 -302 -75
Rörelseresultat 469 1 384 225
 1) Kostnaderna har reducerats med SPP-medel om 36 MSEK.

Nedan återfinns nettoomsättning och rörelseresultat för årets första kvartal,
fördelat per produktområde (preliminär fördelning):

Nettoomsättning Rörelseresultat

(MSEK)
Utfall jan-

mars 2001
Proforma jan-

mars 2000
Utfall jan-

mars 2001
Proforma jan-

mars 2000
Kraftpapper 972 804 231 94
Wellråvara 481 441 107 64
Avsalumassa 387 343 141 81
Övrigt 0 0 -10 -14
Totalt 1 840 1 588 469 225
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Balansräkning, sammandrag

(MSEK) Utfall 31/3 2001 Proforma 1/1 2001
Tillgångar
Anläggningstillgångar 4 283 4 257
Övriga omsättningstillgångar 1 945 1 873
Kassa och bank 429 729
Summa tillgångar 6 657 6 859
Eget kapital, avsättningar
och skulder
Eget kapital 2 542 2 224
Räntebärande avsättningar 99 102
Ej räntebärande avsättningar 431 431
Räntebärande skulder 2 732 3 231
Ej räntebärande skulder 853 871
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder 6 657 6 859

Vid årets ingång uppgick nettoskuldsättningsgraden till nära 1,2 ggr. Tack
vare det starka kassaflödet under det första kvartalet minskade nettoskulden
till ca 2,4 miljarder kronor samtidigt som eget kapital ökade till 2,5 miljarder
kronor, och nettoskuldsättningsgraden uppgick därmed till drygt 0,9 ggr. De
räntebärande skulderna avser skulder till nuvarande ägare och skall
refinansieras under året.

Investeringar

Investeringar i anläggningar uppgick till 111 MSEK och avskrivningarna till
85 MSEK. Merparten av investeringarna avser beslut fattade tidigare år,
främst en indunstningsanläggning vid Billerud Gruvön.

Nyckeltal m m

Utfall jan-
mars 2001 Proforma 2000

Proforma jan-
mars 2000

Bruttomarginal, % 30 25 19
Rörelsemarginal, % 25 21 14
Sysselsatt kapital, MSEK 4 944 4 804 4 689
Medelantal anställda 1) 2 351 2 442 2 480

1) Personal anställda i utländska säljbolag, tillhörande Stora Enso och AssiDomän, ingår inte. Antalet
uppgår till cirka 50 och kommer att överföras till Billerud under året.

Bruttomarginal: Rörelseresultat före avskrivningar i procent av nettoomsättningen.
Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskat med kassa och bank och ej räntebärande skulder och

avsättningar. Beräknat vid periodens utgång.
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Integrationsarbetet

I början av året initierades ett antal projekt där samordningspotential
identifierats mellan de tre pappersbruken Gruvön, Karlsborg och Skärblacka.
Arbetet, vilket organiserats i olika arbetsgrupper, pågår med hög intensitet. De
största strukturella samordningsvinsterna finns inom produktionen, men även
inom säljorganisationen. Kombinationen av tre bruk med likartad produktmix
ger stora möjligheter till effektivisering och samordning. Dessutom tillkommer
effekten av ökad kapacitet från nyligen genomförda investeringar, vilka ännu
inte till fullo utnyttjats. Samordningen inklusive högre kapacitet beräknas ge
en resultateffekt om cirka 200 MSEK, med full effekt under 2003, förutsatt
normalt kapacitetsutnyttjande.

Marknadsutsikter

Efterfrågan har successivt mattats av under första kvartalet. Detta gäller
särskilt avsalumassa där leveranserna har varit låga och massalagren hos
producenterna har stigit. Priset på långfibrig massa av nordisk typ sjönk under
kvartalet från 710 USD per ton till 580 – 600 USD per ton och prisfallet
fortsätter. Efterfrågan för wellråvaror har också varit svag. Även för
kraftpapper har en försvagning inträtt mot slutet av kvartalet. Sjunkande
massapriser har medfört en prispress för kraftpapper. Den rådande
efterfrågesituationen har inneburit att Billerud genomfört produktions-
begränsningar och ytterligare produktionsbegränsningar förutses för de
närmaste kvartalen, varför resultaten kommer att bli lägre.

Planering för börsnotering

AssiDomän avser att dela ut sina aktier i Billerud till sina aktieägare, enligt
förslag till deras bolagsstämma. Utdelningen beräknas bli genomförd i slutet
av 2001. Aktierna i Billerud kommer att noteras på Stockholmbörsen (O-listan)
i anslutning till utdelningen. Ytterligare information kommer i ett noterings-
prospekt.

Samtliga siffror avseende år 2000 avser proforma.

Stockholm den 27 april 2001
Billerud AB (publ)

Styrelsen

Det delårsbokslut som ingår i denna pressinformation har översiktligt
granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Bert Östlund, verkställande direktör och koncernchef, tel. 08/655 92 54,
070/518 27 57


