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BillerudKorsnäs investerar för tillväxt och effektivitet inom
Packaging Paper
Styrelsen för BillerudKorsnäs har idag beslutat om ett investeringsprogram om
MSEK 1 280 för att förstärka företagets ledande position inom kraftpapper för
förpackningsändamål. Investeringen kommer att möjliggöra tillväxt i attraktiva
marknadssegment samtidigt som den effektiviserar produktionsstrukturen i
företaget.
Investeringsprogrammet kommer att utveckla produktionsanläggningen i Skärblacka till ett världsledande
centrum för tillverkning av maskinglättat kraftpapper, MG-papper. Programmet inkluderar flyttning av
BillerudKorsnäs MG-pappersmaskin i finska Tervasaari till Skärblacka och investeringar i
ytbehandlingskapacitet på befintlig pappersmaskin 7 i Skärblacka. Tervasaari-maskinen är en av de
största MG-pappersmaskinerna i världen. I Skärblacka kommer den att integreras helt med
massaproduktionen, vilket kommer att ge den en mycket konkurrenskraftig position på marknaden för vitt
MG-papper. Ytbehandlingskapaciteten på Skärblacka PM7 möjliggör ytterligare funktionalitet för
tillämpningar inom livsmedelsförpackningar, medicinska förpackningar och release liner.
– Förpackningslösningar baserade på förnybara råvaror är en del av lösningen på några av de utmaningar
vi möter i dagens samhälle. För att bidra till den hållbara framtid vi tror på, måste vi ständigt utveckla oss
själva och våra tillgångar. Denna investering ger oss en produktionsplattform för fortsatt tillväxt och ökad
effektivitet inom vårt affärsområde Packaging Paper, säger Per Lindberg, VD och koncernchef för
BillerudKorsnäs.
Investeringarna kommer att genomföras mellan 2016 och början av 2018, och driftsstart för den flyttade
maskinen och den ombyggda PM7 väntas bli under fjärde kvartalet 2017 till första kvartalet 2018.
BillerudKorsnäs underliggande investeringar uppgår till cirka MSEK 1 300 per år. Med det beslut som
meddelas idag förväntas de totala investeringarna öka till cirka MSEK 1 420 år 2016 och cirka MSEK
1 900 under både 2017 och 2018.
Mer än 40 nya arbetstillfällen kommer att skapas i Skärblacka genom investeringarna. Dessutom finns en
betydande positiv effekt på sysselsättningen under genomförandefasen bland leverantörer och
entreprenörer.
Som tidigare meddelats arbetar BillerudKorsnäs också med en utredning runt en potentiell investering i en
ny kartongmaskin vid anläggningen i Gruvön som skulle möjliggöra ytterligare volymtillväxt inom
affärsområdet Consumer Board. Inget beslut har fattats runt denna potentiella investering än. Utredningen
är för närvarande i en intensiv fas, och beräknas vara slutförd mot slutet av 2016.
För mer information, vänligen kontakta:
Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00
Henrik Essén, SVP Communication and Sustainability, +46 (0)8 553 335 00

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Avlämnad för offentliggörande kl. 12.00 den 8 juni 2016.

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 4 200 anställda i över 13 länder.
BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

