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Pressmeddelande 

20.40 CET, 31 januari 2023 

 
Michigans guvernör undertecknar lagstiftning som beviljar Billerud 
investeringsstöd för transformation av bruket i Escanaba  

Som tidigare meddelats har de lagstiftande delstatsförsamlingarna i Michigan antagit en 

lagstiftning för att bevilja ett investeringsstöd på upp till MUSD 200 i finansiering för att stödja 

Billeruds investeringsplaner. Idag undertecknade Michigans guvernör Gretchen Whitmer 

lagstiftningen och godkände Michigan Economic Development Corporations anslag av 

medlen.  

En transformation av pappersbruket i Escanaba planeras vara en hörnsten av Billeruds expansion i 

Nordamerika, som är en av de största och växande marknaderna för premiumkartong av primärfiber. 

Projektet förväntas komma att stödja hundratals välbetalda jobb och kräva ett stort antal leverantörer 

under byggtiden.  

Denna finansiering följer ytterligare investeringsstöd som nyligen har godkänts av den administrativa 

styrelsen för delstaten Michigan, inklusive en Forest Products Processing Renaissance Zone. Zonen 

undantar Billerud från att betala nästan all statlig och lokal fastighetsskatt för bruket i Escanaba.  

Till grund för det maximala investeringsstödet på MUSD 200 ligger ett antagande om investeringar 

på cirka USD 1 miljard. Faktiska stödbelopp kommer att vara relativa till företagets investeringar och 

villkorade av uppfyllandet av de nödvändiga avtalen mellan Michigan Strategic Fund (MSF) och 

Billerud U.S. Production Holding LLC.  

 

– Billeruds investering i bruket i Escanaba visar att Michigan har en kompetent arbetskraft, samtidigt 

som det är ett resultat av vårt kontinuerliga arbete för att främja långsiktiga investeringar i hela 

delstaten, säger Quentin L. Messer, Jr., VD för MEDC och ordförande för MSF:s styrelse. Genom 

stödet från arbetet i Whitmer-Gilchrist-administrationen, facket och våra många lokala och regionala 

samarbetspartners i Michigan fortsätter vi att visa att vi är en plats för framtida möjligheter.  

– Vi tackar Governor Whitmer, de lagstiftande församlingarna och MEDC för deras investeringsstöd 

för Billeruds planerade transformation av Escanaba till en förstklassig kartongproduktionsanläggning. 

Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med våra partners i Michigans delstatsregering för att 

underlätta våra investeringar till förmån för samhället i Escanaba, den övre halvön och Michigan, 

kommenterar Rob Kreizenbeck, Executive Vice President, Nordamerika.  

En förstudie om Billeruds planerade konvertering av bruket i Escanaba till kartongproduktion pågår 

och planeras slutföras under det första halvåret 2023, varefter företagets styrelse kan fatta ett 

investeringsbeslut.   

– Det här är verkligen en historisk möjlighet för den övre halvön i Michigan. Vi vill uttrycka vår 

uppskattning till Billerud för deras överväganden att göra den här generationsinvesteringen i 

Escanaba. När bruket transformeras kommer det inte bara gynna regionens ekonomi och miljö med 

sin förstklassiga hållbarhetsnivå. Det betyder också att den övre halvön kan och kommer konkurrera 

om att attrahera avancerade teknologimöjligheter, säger Marty Fittante, VD för InvestUP.  

För mer information, vänligen kontakta: 
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Lena Schattauer, IR-chef, +46 8 553 335 10, lena.schattauer@billerud.com  
Louise Wileen Bjarke, Presschef, +46 722 143 510, louise.wileenbjarke@billerud.com 
 
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2023 
klockan 20.40 CET.  


