
Välkomna till 
årsstämman



Välkomna!
Jorma Eloranta, 
styrelseordförande



Stora Ensos 
årsstämma
14 mars 2019



VDs rapport
Karl-Henrik Sundström



Små förändringar har stor betydelse

Stora Ensos årsstämma 2019



Stora Enso – väl positionerat för framtiden

Från en fossil värld

Mot en bioekonomisk framtid

KOLDIOXID-
UTSLÄPP

VÄXANDE 
AVFALL

OHÅLLBAR 
KONSUMTION

ÄNDLIGA 
RESURSER

MINSKADE 
KLIMAT-

EFFEKTER

MINDRE & 
BIOLOGISKT 

NEDBRYTBART 
AVFALL

FÖRNYBARA 
MATERIAL

STORA 
RESURSER

Stora Ensos årsstämma 2019



Stora Ensos årsstämma 2019

Allt som tillverkas 
av fossilbaserade 
material idag 
kan tillverkas 
av träd imorgon.



Omsättning: 10,5 miljarder EUR
Operativt rörelseresultat: 1,3 miljarder EUR
Operativ rörelsemarginal: 15,5 %
Föreslagen höjning av utdelningen med 22 %
Ett ledande bolag inom bioekonomin
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Stora Ensos framsteg 2018



Helårsresultat
2014–2018

* Förslag för 2018
** Omräknat efter en ändring i koncernens definition av operativt EBITDA till att inkludera operativt EBITDA i koncernens investeringar 
redovisade enligt kapitalandelsmetoden

MEUR 2014 2015 2016 2017 2018

Omsättning 10 213 10 040 9 802 10 045 10 486

Operativt rörelseresultat 810 915 884 1 004 1 325

Operativ rörelsemarginal 7,9 % 9,1 % 9,0 % 10,0 % 12,6 %

Avkastning på sysselsatt capital (ROCE) 9,5 % 10,6 % 10,2 % 11,9 % 15,5 %

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 1 139 1 556 1 633 1 492 1 365

Kassaflöde efter investeringar 255 599 834 825 811

Resultat/aktie exkl. jämförelsestörande 
poster EUR 0,40 EUR 1,24 EUR 0,65 EUR 0,89 EUR 1,29

Utdelning per aktie EUR 0,30 EUR 0,33 EUR 0,37 EUR 0,41 EUR 0,50*

Nettoskuld/operativ EBITDA** senaste 
12 månaderna 2,3 2,2 1,9 1,4 1,1
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Strategiska mål 
2014–2018 

* Föreslagen utdelning ** Exklusive divisionen Paper *** Exklusive divisionen Paper och Puumerkki

Koncernmål 2014 2015 2016 2017 2018 Status

Utdelning Dela ut 50 % av nettovinsten över perioden 0,30 EUR 0,33 EUR 0,37 EUR 0,41 EUR 0,50 EUR*

Tillväxt** Växa snabbare än den relevanta marknaden 0,9 % 
(årsbasis)

4,6 %
(årsbasis)

3,1 % 
(årsbasis)

8,5 % 
(årsbasis)

5,9 %***
(årsbasis)

Nettoskuld/operativt EBITDA < 2,0 (uppdaterad) 2,3 2,2 1,9 1,4 1,1

Fasta kostnader/omsättning < 20% 25,1 % 25,0 % 25,3 % 25,1 % 23,6 %

Skuldsättningsgrad < 80% (uppdaterad) 65 % 60 % 47 % 38 % 31%

Avkastning på sysselsatt kapital > 13% 9,5 % 10,6 % 10,2 % 11,9 % 15,5 %

Divisionsmål 2014 2015 2016 2017 2018 Status
Consumer Board Operativt ROOC > 20 % 17,8 % 15,5 % 12,7 % 14,6 % 11,9 %

Packaging Solutions Operativt ROOC > 20 % 14,1 % 11,1 % 7,6 % 19,6 % 27,2 %

Biomaterials Operativt ROOC > 15 % 3,9 % 12,4 % 8,5 % 10,5 % 17,9 %

Wood Products Operativt ROOC > 20 % 17,3 % 15,7 % 16,8 % 20,5 % 28,1 %

Paper Kassaflöde efter investeringar/omsättning > 7 % 6,2 % 5,5 % 8,5 % 5,5 % 5,7 %
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Transformationsresan fortsätter
2018: Tillväxtverksamhet utgör 71 % av omsättningen och 82 % av det operativa 
rörelseresultatet
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* 2006 en del av Consumer Board
** 2006 inclusive pappersgrossister



Vi tar täten för innovation inom branschen

Stora Ensos årsstämma 2019

Källor: Stora Enso, årsredovisningar 2017

Branschbolag:
Borregaard
IP
Metsä Board
Mondi
SCA
Smurfit Kappa
UPM

EUR million % av omsättningMEUR



Påskyndar förnybar tillväxt med nya produkter
och tjänster

15 % 
av omsättningen ska 
komma från nya 
produkter och tjänster

Långsiktigt
mål

9 % 
av försäljningen 
utgjordes av nya 
produkter och tjänster

2018
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Våra drivkrafter för att påskynda tillväxten

Högkvalitativa
wellpappförpackningar

Värdeskapande tjänster
inom wellpappkartong Biokompositer

Nästa generations vätske-
och matförpackningar

Byggnadskomponenter
och -system Biobarriärer Framtida biobaserade

kemikalier

Intelligenta
förpackningar
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Innovation sker inte i isolation

Resursomvandling Fokus på innovation och på kunden
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Har utsetts till Finlands mest startupvänliga företag 

Partner i TreeToTextile

Hållbar RFID-taggteknik, ECO™ 
by Stora Enso

Sulapac – förnybara och biologiskt nedbrytbara sugrör

TRÄ Group – innovativa digitala tjänster för 
trähus

DuraSense™

Stora Ensos årsstämma 2019

Husqvarnas mest innovativa leverantör

Lineo™ 

Pilotprojekt för MFC barriärer 

Screening av ca 500 digitala 
startupbolag – djupare samarbete 
med 17



52 MEUR
investeras för att utöka 
produktionskapaciteten 
för dissolvingmassa

Samarbete i 
TreeToTextile
för att utveckla 
träfiberbaserade textilier
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ECOTM RFID-tagg
– en plastfri och 
återvinningsbar lösning
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Biokompositer – i kommersialiseringfas
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1,15 miljoner hektar produktiv 
skogsmark i Sverige ägs nu direkt
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Direktägande av skogstillgångarna i Sverige
Enhet Stora Ensos 49-procentiga 

ägande i Bergvik Skog
Stora Ensos svenska 

skogar efter transaktionen

Hektar (bruttoarea) Hektar (000) 1 133 1 388

Hektar (produktiv skogsmark) Hektar (000) 926 1 149

Skogskubikmeter (m3sk) m3sk (milj.) 127 144

Skogskubikmeter/ha (produktiv 
skog)

m3sk/ha 136 125

IFRS-värde* (Biologiska tillgångar 
+ mark)

MEUR 2 322 3 256

IFRS-värde*/hektar (produktiv 
skog)

EUR/hektar 2 507 2 833

IFRS-värde*/m3sk EUR/m3sk 18,2 18,8

Värden beräknade utifrån LRF 
Konsults statistik** Enhet Stora Ensos 49-procentiga 

ägande i Bergvik Skog

Stora Ensos svenska 
skogar efter 

transaktionen

Värde/m3sk EUR/m3sk 44,2 44,2

Timmervärde (m3sk) MEUR 5 573 6 356

Stora Ensos årsstämma 2019

* Värde baserat på värdering den 31 dec 2018. IFRS värderingen av Stora Ensos innehav i svensk skog efter transaktionen är baserad på en pro-rata fördelning av skogstillgångarnas värde, och kan komma att justeras efter förvärvsanalys. 
** LRF Konsults marknadsstatistik över skogsmarkspriser. Referenspriserna gäller för mindre markområden. Beräkningen för Stora Enso är ett referensvärde och baseras på LRF:s pris för Mellersta (453 SEK/m3sk) som har tilllämpats för all 
egendom.
Alla belopp i SEK har omräknats till kursen 10,2548 (Europeiska centralbanken, 31 dec 2018).

Uppskattning av finansiell påverkan 
för Stora Enso
• Bergvik Väst redovisas i koncernen 

som ett dotterbolag
• Kassaeffekt på 200 MEUR 
• Skulderna kommer att öka med 

800 MEUR, varav 600 MEUR är 
finansierade med gröna 
obligationer

• Kvoten nettoskuld/operativt 
EBITDA skulle öka med 0,5x.

• Sysselsatt kapital skulle öka med  
1 miljard EUR vilket skulle medföra 
en minskning av avkastningen på 
sysselsatt kapital (ROCE) med en 
(1) procentenhet.



Skogar, plantager och markanvändning
Vi respekterar den lokala miljön

• Förnybarhet kräver ett hållbart skogsbruk som 
håller skogarna friska och produktiva.
− Skogar som brukas på ett hållbart sätt växer i 

evighet.

• 89 % av vårt virke kommer från brukad skog och 
resten från trädplantager.

• Vi känner till virkets ursprung genom 
spårbarhetssystem.
− 100 % kommer från hållbara källor.
− 76 % är certifierat.

• 96 % av marken som ägs och brukas av oss är 
certifierad.
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Stora Enso som skattebetalare
Nästan 1,3 miljarder EUR i betalda skatter

MEUR 2018 Finland Sverige Tyskland Stor-
britannien

Kina Polen Belgien Österrike Brasilien Ryssland Övriga Total

Huvudsaklig verksamhet Produktion Produktion 
och 
försäljning

Produktion 
och 
försäljning

Försäljning Produktion 
och 
försäljning

Produktion 
och 
försäljning

Produktion
och  
försäljning

Produktion 
och  
försäljning

Produktion Produktion 
och 
försäljning

Egna skatter

Bolagsskatt 1 71 -1 0 8 17 18 12 2 11 13 152

Arbetsgivaravgifter 90 89 12 1 14 6 10 13 3 3 19 260

Produktionsskatter 13 7 5 0 29 7 4 0 3 5 4 77

Summa egna skatter 104 167 16 1 51 30 32 25 8 19 36 489

Uppbördsskatter

Moms och liknande* 35 78 69 79 8 42 6 9 3 11 34 374

Löneskatter 143 87 25 2 11 10 9 16 2 1 20 326

Övriga skatter 78 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 87

Summa 
uppbördsskatter

256 165 94 81 20 52 15 25 11 12 56 787

Totalt betalda skatter 360 332 110 82 71 82 47 50 19 31 92 1 276

* Moms, skatt på varor och tjänster och andra omsättningsrelaterade skatter.
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Prisad inom hållbarhet

Utsågs till 
Branschvinnare 2018 i 
Sustainable Brand 
Index™ B2B.

Har en av världens 
tio bästa 
hållbarhetsrapporter 
enligt Reporting
matters 2018 från 
World Business 
Council for 
Sustainable 
Development
(WBCSD).

Topprankades inom 
könsfördelning och 
jämlikhet mellan könen 
av Equileap.

Hållbarhetsrapporten 
utsågs till den bästa 
av finska medier i en 
tävling organiserad 
av sju ideella 
organisationer.

Finns med på 
analysföretaget 
Report Watchs 
årliga lista över 
föredömlig 
hållbarhetsrappo
rtering. 

Rankades som det 
mest hållbara svenska 
börsföretaget av 
Dagens Industri, 
Aktuell Hållbarhet och 
Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet. 

Finns med på CDP:s 
Climate A List för 
2018, som listar de 
globala företag som 
är ledande när det 
gäller 
klimatåtgärder.

Tilldelades högsta 
hållbarhetsbetyg –
guld – av det 
oberoende 
analysföretaget 
EcoVadis, och 
förbättrade vårt 
resultat med två 
punkter.

Utsågs till bästa företag 
i Findix-rapporten där 
89 finska företag 
undersökts vad gäller 
mångfald.
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• Stora Enso var det första skogsproduktsföretaget att få 
vetenskapligt baserade mål för minskade utsläpp av 
växthusgaser godkända av en extern part.

• Mål för produktionen
− Minska utsläpp av växthusgaser från produktionen med 31 % 

per tillverkat ton massa, papper och kartong till 2030 jämfört 
med basåret 2010.

• Leverantörsrelaterade mål
− Att 70 %, beräknat på inköpsvärde, av våra leverantörer för 

annat än fiber ska ha satt upp utsläppsmål för växthusgaser.

• Kundrelaterade mål
− Anställda med kundkontakter ska utbildas i fördelarna med att 

upprätta vetenskapligt baserade klimatmål.

Stora Ensos årsstämma 2019

Vi vill leda kampen mot den globala uppvärmningen
Upprättat ambitiösa mål för minskade utsläpp av växthusgaser



För ytterligare information
Läs våra rapporter

storaenso.com/annualreport2018
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Stora Enso koncernledning
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Omsättning: 10,5 miljarder EUR
Operativt rörelseresultat: 1,3 miljarder EUR
Operativ rörelsemarginal: 15,5 %
Föreslagen höjning av utdelningen med 22 %
Ett ledande bolag inom bioekonomin
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Revisionsberättelse
Samuli Perälä
PricewaterhouseCoopers Oy



PwC

Revisionen 2018

Revisionens omfattning
• Koncernbokslutet
• Moderbolagets bokslut

Omfattningen av revisionen av 
konsernbokslutet
• Vi genomförde revisionsåtgärder 

vid 27 rapporterade enheter i 11 
länder som anses vara betydande 
baserat på vår riskbedöming och 
väsentlighet.

Särskilt betydande områden för 
revisionen
• Värdering av biologiska tillgångar
• Avsättningar och 

eventualförpliktelser 



PwC

Uttalande, enligt vår uppfattning 
• ger koncernbokslutet en rättvisande bild av koncernens ekonomiska 

ställning och av resultatet av dess verksamhet och kassaflöden för året i 
enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS), så som de 
antagits av EU

• ger bokslutet en rättvisande bild av moderbolagets ekonomiska ställning 
samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland 
ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det 
uppfyller de lagstadgade kraven

• är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och 
verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande 
bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.

Övriga uttalanden:
• Vi förordar fastställande av bokslutet. 

• Styrelsens förslag till disposition av utdelningsbara medel beaktar 
bestämmelserna i aktiebolagslagen. 

• Vi förordar beviljandet av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt för 
verkställande direktören för den av oss granskade räkenskapsperioden.

Till Stora Enso Oyj:s årsstämma



Fastställande av 
bokslutet



Utdelning



Utdelning

Moderbolagets fria egna kapital uppgick per 31 December 2018 till EUR 1 473 
289 418,75, inklusive periodens vinst om EUR 223 340 113,24.

Styrelsen föreslår för årsstämman att bolaget betalar ut till sina aktieägare en 
utdelning om 0,50 EUR per aktie, sammanlagt högst EUR 394 309 993,50

Avstämningsdag den 18 mars 2019

Utbetalning uppskattningvis den 25 mars 2019
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Ansvarsfrihet för 
styrelseledamöter och 
verkställande 
direktören



Förslag av aktieägarnas 
nomineringsråd
Marcus Wallenberg, ordförande



Aktieägarnas nomineringsråd 2018–2019

Ledamöter
• Marcus Wallenberg (ordförande), Harri Sailas, Jorma Eloranta och Hans 

Stråberg.

Aktivitet
• Nomineringsrådet har haft 3 möten, samtliga ledamöter har deltagit i alla 

möten1

Huvuduppgifter
• Bereda förslag till val av styrelseledamöter
• Gå igenom utvärderingen av styrelsens arbete och dess oberoende
• Successionsplanering för styrelsen på lång sikt

1Jorma Eloranta och Hans Stråberg har inte deltagit i förberedandet av eller i beslutsfattandet gällande styrelsearvode. 
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Årsarvoden

Styrelsen
Ordförande EUR 192 000 
Vice ordförande EUR 109 000 
Ledamöter EUR   74 000 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår även att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva 
Stora Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden till det pris som bildas i offentlig handel och resterande 
summa av årliga arvodet erläggs kontant. Aktierna förvärvas inom loppet av två veckor från och med offentliggörandet av bolagets
delårsrapport för perioden 1 januari 2019 – 31 mars 2019 eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Utöver detta ska arvoden till ledamöter i styrelsekommittéerna utbetalas enligt följande: 
Finans- och revisionskommittén 
Ordförande EUR 20 600 
Ledamöter EUR 14 400 

Ersättningskommittén 
Ordförande EUR 10 300 
Ledamöter EUR   6 200 

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor
Ordförande EUR 10 300
Ledamöter EUR   6 200
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Jorma Eloranta, föreslagen ordförande
• Styrelseordförande i Stora Enso 

sedan april 2017, vice ordförande 
april 2016 – april 2017. Oberoende i 
förhållande till bolaget och dess 
betydende aktieägare.

• Född 1951. M.Sc. (Technology), 
D. Sc. (Technology) h.c. 

Antti Mäkinen
• Styrelseledamot i Stora Enso 

sedan mars 2018. Oberoende i 
förhållande till bolaget men inte i 
förhållande till dess betydende
aktieägare på grund av sin roll som 
verkställande direktör för Solidium 
Oy. 

• Född 1961. LL.M. 

Hock Goh
• Styrelseledamot i Stora Ensos 

styrelse sedan april 2012. 
Oberoende i förhållande till bolaget 
och dess betydende aktieägare.

• Född 1955. B. Eng (Hons) in 
Mechanical Engineering

Föreslagen ny styrelseledamot: Mikko 
Helander
• Föreslagen styrelseledamot i 

Stora Enso sedan mars 2019. 
Oberoende i förhållande till bolaget 
och dess betydende aktieägare.

• Född 1960. M.Sc. (Technology)

Hans Stråberg, föreslagen 
vice ordförande
• Vice styrelseordförande i Stora Enso 

sedan april 2017, styrelseledamot 
sedan april 2009. Oberoende i 
förhållande till bolaget och dess 
betydende aktieägare.

• Född 1957. M.Sc. (Engineering)

Göran Sandberg
• Styrelseledamot i Stora Enso 

sedan april 2017. Oberoende i 
förhållande till bolaget men inte i 
förhållande till dess betydende
aktieägare på grund av sin roll 
som verkställande 
styrelseledamot hos 
majoritetsägare till FAM AB.

• Född 1955. Ph.D. 

Elisabeth Fleuriot
• Styrelseledamot i Stora Enso 

sedan april 2013. Oberoende i 
förhållande till bolaget och dess 
betydende aktieägare.

• Född 1956. M.Sc. (Economics)

Christiane Kuehne
• Styrelseledamot i Stora Enso 

sedan april 2017. Oberoende i 
förhållande till bolaget och dess 
betydende aktieägare.

• Född 1955. LL.M., B.B.A. 

Richard Nilsson
• Styrelseledamot i Stora Enso sedan 

april 2014. Oberoende i förhållande 
till bolaget men inte i förhållande till 
dess betydende aktieägare på grund 
av sin anställning hos FAM AB.

• Född 1970. B.Sc. (Business 
Administration and Economics)

Styrelsens sammansättning
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Ny föreslagen ledamot i styrelsen

Mikko Helander 

• Född 1960

• M.Sc. (Tech.), bergsråd

• har en gedigen operativ bakgrund från industrin och detaljhandeln och fungerar sedan januari 
2015 som verkställande direktör för Kesko Oyj.

• Innan sin nuvarande position fungerade Helander som verkställande direktör för Metsä Board 
Oyj (2006–2014) och Metsä Tissue Oyj (2003–2006). Tidigare arbetserfarenhet omfattar därtill 
flera olika roller inom Valmet Oyj (1984–1990, 1993–2003) där Helander bland annat har 
fungerat som operativ direktör i Italien och som verkställande direktör för Valmet Converting
gruppen i Storbritannien. Helander har också fungerat som verkställande direktör för Kasten 
Hövik Oy (1990–1993).

• oberoende av bolaget och av dess betydande aktieägare. 
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Årsarvoden

Styrelsen
Ordförande EUR 192 000 
Vice ordförande EUR 109 000 
Ledamöter EUR   74 000 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår även att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva 
Stora Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden till det pris som bildas i offentlig handel och resterande 
summa av årliga arvodet erläggs kontant. Aktierna förvärvas inom loppet av två veckor från och med offentliggörandet av bolagets
delårsrapport för perioden 1 januari 2019 – 31 mars 2019 eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Utöver detta ska arvoden till ledamöter i styrelsekommittéerna utbetalas enligt följande: 
Finans- och revisionskommittén 
Ordförande EUR 20 600 
Ledamöter EUR 14 400 

Ersättningskommittén 
Ordförande EUR 10 300 
Ledamöter EUR   6 200 

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor
Ordförande EUR 10 300
Ledamöter EUR   6 200
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Antalet 
styrelseledamöter



Val av ordförande, 
vice ordförande 
och övriga 
styrelseledamöter



Jorma Eloranta, föreslagen ordförande
• Styrelseordförande i Stora Enso 

sedan april 2017, vice ordförande 
april 2016 – april 2017. Oberoende i 
förhållande till bolaget och dess 
betydende aktieägare.

• Född 1951. M.Sc. (Technology), 
D. Sc. (Technology) h.c. 

Antti Mäkinen
• Styrelseledamot i Stora Enso 

sedan mars 2018. Oberoende i 
förhållande till bolaget men inte i 
förhållande till dess betydende
aktieägare på grund av sin roll som 
verkställande direktör för Solidium 
Oy. 

• Född 1961. LL.M. 

Hock Goh
• Styrelseledamot i Stora Ensos 

styrelse sedan april 2012. 
Oberoende i förhållande till bolaget 
och dess betydende aktieägare.

• Född 1955. B. Eng (Hons) in 
Mechanical Engineering

Föreslagen ny styrelseledamot: Mikko 
Helander
• Föreslagen styrelseledamot i 

Stora Enso sedan mars 2019. 
Oberoende i förhållande till bolaget 
och dess betydende aktieägare.

• Född 1960. M.Sc. (Technology)

Hans Stråberg, föreslagen 
vice ordförande
• Vice styrelseordförande i Stora Enso 

sedan april 2017, styrelseledamot 
sedan april 2009. Oberoende i 
förhållande till bolaget och dess 
betydende aktieägare.

• Född 1957. M.Sc. (Engineering)

Göran Sandberg
• Styrelseledamot i Stora Enso 

sedan april 2017. Oberoende i 
förhållande till bolaget men inte i 
förhållande till dess betydende
aktieägare på grund av sin roll 
som verkställande 
styrelseledamot hos 
majoritetsägare till FAM AB.

• Född 1955. Ph.D. 

Elisabeth Fleuriot
• Styrelseledamot i Stora Enso 

sedan april 2013. Oberoende i 
förhållande till bolaget och dess 
betydende aktieägare.

• Född 1956. M.Sc. (Economics)

Christiane Kuehne
• Styrelseledamot i Stora Enso 

sedan april 2017. Oberoende i 
förhållande till bolaget och dess 
betydende aktieägare.

• Född 1955. LL.M., B.B.A. 

Richard Nilsson
• Styrelseledamot i Stora Enso sedan 

april 2014. Oberoende i förhållande 
till bolaget men inte i förhållande till 
dess betydende aktieägare på grund 
av sin anställning hos FAM AB.

• Född 1970. B.Sc. (Business 
Administration and Economics)

Styrelsens sammansättning
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Revisors arvode



Val av revisor



Val av revisor

Styrelsen föreslår i enlighet med finans- och revisionskommitténs 
rekommendation för stämman att PricewaterhouseCoopers Oy väljs som 
revisor för bolaget för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande 
årsstämma. 

PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat att ifall bolaget blir valt som revisor, 
kommer Samuli Perälä att fungera som huvudansvarig revisor. 
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Bemyndigande för 
styrelsen att fatta beslut 
om förvärv av bolagets 
egna aktier



Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om 
förvärv av bolagets egna aktier

• Styrelsen föreslår för stämman att styrelsen bemyndigas fatta beslut om 
förvärv av bolagets egna R-aktier enligt följande:
− Antalet R-aktier som kan förvärvas med stöd av bemyndigandet kan uppgå 

till högst 2 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,25 procent av samtliga 
aktier i bolaget och ungefär 0,33 procent av samtliga R-aktier i bolaget.

− Bolagets egna aktier kan förvärvas annat än i förhållande till aktieägarnas 
aktieinnehav (riktat förvärv). Bolagets egna aktier kan förvärvas med fritt 
eget kapital till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för 
förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

− Egna aktier kan förvärvas för att användas i första hand som en del av 
bolagets incentivprogram eller utbetalning av ersättning. Bolaget kan 
behålla, ogiltigförklara eller avyttra egna aktier som det har förvärvat.

− Styrelsen ska fatta beslut om övriga frågor som rör förvärvet av egna aktier. 
Bemyndigandet är i kraft fram till följande ordinarie årsstämma, dock inte 
längre än fram till den 31 juli 2020.
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Bemyndigande för 
styrelsen att fatta 
beslut om emission av 
aktier



Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om 
emission av aktier

• Styrelsen föreslår för stämman att styrelsen bemyndigas fatta beslut om 
emission av Stora Enso R-aktier enligt följande:
− Antalet R-aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet kan uppgå 

till högst 2 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,25 procent av samtliga 
aktier i bolaget och ungefär 0,33 procent av samtliga R-aktier i bolaget. 
Bemyndigandet omfattar både emission av nya aktier och överlåtelse av 
bolagets egna aktier. 

− Emission av aktier kan vidtas med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt till aktier för att användas som en del av bolagets 
incentivprogram eller utbetalning av ersättning. 

− Styrelsen ska fatta beslut om övriga frågor som rör emissionen av aktier. 
Bemyndigandet är i kraft fram till den 31 juli 2020.
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Det bör uppmärksammas att Stora Enso och dess affärsverksamhet är föremål för risk eller osäkerhet and att vissa uppgifter i 
denna presentation inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men är inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt 
och -utveckling, förväntningar om tillväxt och lönsamhet, uttalanden som föregås av ”tror”, ”förväntar”, ”räknar med” och ”förutser” 
eller liknande uttryck som är exempel på framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden bygger på befintliga planer och 
uppskattningar som innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa 
framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt 
framgångsrik tillverkning och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt 
mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbeten, 
förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra 
immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, 
graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter samt därtill hörande påverkan på prissättning, 
prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella
alternativa produkter eller tekniker; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på 
koncernens huvudmarknader och fluktuationer i valutakurser och räntor. Alla uttalanden baserar sig på ledningens bästa 
antaganden och uppfattning på basis av den information som för närvarande finns tillgänglig för ledningen och Stora Enso åtar sig 
ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller ändra framåtriktade uttalanden förutom då detta krävs enligt lag.
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