
Rottneros position som en hållbar, lönsam och globalt ledande aktör inom ett antal utvalda  
nischer är ett resultat av ett långsiktigt arbete för att skapa mervärden för våra viktigaste  

intressenter. Styrelsens främsta uppgift är att tillsammans med ledningen säkra att koncernen 
drivs och utvecklas på ett så värdeskapande sätt som möjligt, både utifrån en hållbar utveckling 
och en god kapitalavkastning för aktieägarna. Rottneros långsiktiga inriktning går väl i takt med 

den växande medvetenheten kring hållbarhetsfrågorna i hela samhället. 
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UTDELNING OCH LÅNGSIKTIGA MÅL ORDFÖRANDEORD

Under 2020 kommer coronavirusets effekter innebära 
stora utmaningar för samhället och världsekonomin. 
Rottneros står väl rustat inför den nya situationen med 
en strömlinjeformad verksamhet och solida finanser, 
samtidigt som medarbetarnas hälsa alltid står i första 
rummet. På längre sikt bör en ökad miljömedvetenhet 
i kombination med ett växande behov av bra förpack-
ningslösningar innebära att massamarknaden kommer 
att uppvisa god tillväxt.

Potentialen att fortsätta växa inom Rottneros olika 
marknadsnischer är betydande och de investeringar vi 
beslutar om ska ge tydliga mervärden för våra aktie- 
ägare. Både genom en god potentiell avkastning och via 
de hållbarhetsvärden vi kan skapa för samhället i stort. 
Efter ett antal år av en högre investeringstakt ligger 
koncernens fokus nu på konsolidering, effektivisering 
och intrimning av de nya utrustningarna i bruken, för 
att få ut den fulla värdepotentialen av de genomförda 
investeringarna.

Det är uppenbart att behovet av att ersätta fossil- 
baserade produkter med hållbara material som har en 
minimal miljöpåverkan kommer att vara prioriterat i vårt 
samhälle under en lång tid framöver. Konsumenterna 
efterfrågar i allt högre grad träfiberbaserade förpack-
ningar på områden där plasten fortfarande dominerar. 
Därmed kommer förpackningar av olika slag att vara 
en central tillväxtdrivare för Rottneros på både kort och 
lång sikt. Satsningen inom Rottneros Packaging passar 
utmärkt in det sammanhanget. Fibertråg för exempelvis 
livsmedel har väsentligt bättre miljömässiga egenska-
per än de huvudsakligen plastbaserade produkter som 
dominerar marknaden idag. Närheten till kunden genom 
egen produktion av fibertråg ger oss kunskap om mark-
naden som även kan användas i den fortsatta utveck-
lingen av marknadsmassa till fibertråg.

För att skapa bästa möjliga avkastning kombinerat 
med en rimlig risknivå är det centralt med en välavvägd 

skuldsättning. Det går hand i hand med en god utdel-
ningsnivå. Balansräkningen ska samtidigt präglas av 
en stark soliditet så att bolaget står väl rustat för sämre 
tider. Sammantaget innebär detta ett soliditetsmål om 
minst 50 procent, vilket Rottneros idag uppfyller med 
god marginal.

Det är väldigt glädjande att koncernens goda kassa-
flöden och starka finanser har möjliggjort en hög utdel-
ning de senaste åren. Under 2019 beslutade styrelsen 
att dela ut totalt 1,40 kronor per aktie motsvarande 
drygt 210 MSEK, varav en krona var extrautdelningar 
och 40 öre ordinarie. 

Genom förvärvet av Nykvist Skogs tar koncernen en 
mer aktiv position på råvarumarknaden. På lång sikt kan 
det stärka bolagets tillgång till ved från privata skogs-
ägare. De svarar för omkring hälften av skogsägandet 
i Sverige och blir allt viktigare när det gäller vedförsörj-
ningen till skogsindustrin.

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till koncern-
ledningen och mina styrelsekollegor för ett utomordent-
ligt bra samarbete under året.

Per Lundeen
styrelseordförande

Aktieägarvärden och  
hållbarhet i fokus

”Efter ett antal år  
av en högre 
investeringstakt ligger 
koncernens fokus 
nu på konsolidering, 
effektivisering och 
intrimning av de nya 
utrustningarna i bruken.”
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