Stora Enso
år 2019

Vi är företaget för förnybara material
Våra råvaror är
förnybara, återvinnings
bara och fossilfria.

Våra produkter
ersätter fossil
baserade material.

Våra förnybara
produkter bidrar till
en cirkulär bioekonomi.

Omsättning

10,1 miljarder EUR
Framtiden
växer i skogen

Anställda

26 000
	
L änder där Stora Enso har
produktionsanläggningar,
plantager eller projekt

Anställda per land1
Finland 25 %
Kina 19 %
Sverige 20 %
Polen 8 %
Tyskland 4 %
Ryssland 4 %
Övriga Europa 16 %
Brasilien och Uruguay 3 %
Övriga länder 1 %
1 Inklusive

anställda i våra hälftenägda verksamheter
Veracel i Brasilien och Montes del Plata i Uruguay.

Finland
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Brasilien och Uruguay
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Total

Vi fortsätter att bygga en stark portfölj
som kan hjälpa våra kunder att bli mer
konkurrenskraftiga och hållbara – i dag
och i framtiden. Vårt löfte till samhället och
grunden för vårt innovationsarbete är att ”Allt
som tillverkas av fossilbaserade material i
dag kan tillverkas av träd i morgon”.
100 % av vår ved kommer från
förnybara källor med säkerställda värden
för biologisk mångfald. Efter förvärvet av
Bergvik Skog är vi en av världens största
privata ägare av biologiska tillgångar.
Stora Enso stödjer FN:s samtliga 17
globala mål för hållbar utveckling och vi
har identifierat de tre strategiska mål där
vi har störst möjlighet att bidra: hållbar
konsumtion och produktion, bekämpa
klimatförändringen samt bevara ekosystem
och biologisk mångfald. Vi har satt upp
tuffa vetenskapligt baserade klimatmål
för att minska utsläppen av växthusgaser
och kommer att fortsätta vår strävan att
förbättra energieffektiviteten och minska
användningen av fossila bränslen.

Resultat 2019

Omsättning per marknad
Legend

För våra kunder, beslutsfattare
och för samhället i stort är
behovet av ett skifte till en
hållbar bioekonomi med positiv
klimatpåverkan mer tydligt än
någonsin. Stora Enso har en
unik position för att leda en
övergång från en linjär till en
cirkulär ekonomi. Det innebär
en förflyttning bort från beroende
av material som är ändliga eller
fossilbaserade, till material och
lösningar som är förnybara,
återvinningsbara och med litet
eller inget miljöavtryck.

Hållbarhet och
innovation i centrum
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2019 kom 72 % av omsättningen och
78 % av det operativa rörelseresultatet från
våra tillväxtverksamheter; förpackningar,
träprodukter och biobaserade material.
Över 7 % av omsättningen kom från nya
produkter och tjänster.
Vårt operativa rörelseresultat påverkades
av lägre priser för våra produkter. Jag är inte
nöjd med våra lönsamhetsnivåer men vi har
fokuserat på områden vi kan påverka. Jag är
mycket nöjd med att vi trots de utmanande

marknadsförutsättningarna har kunnat
leverera ett rekordhögt kassaflöde.
Samtidigt som megatrender och våra
kunders behov stödjer vår strategiska
inriktning, påverkas Stora Enso också av
rådande politisk och ekonomisk instabilitet.
För att dämpa effekterna av detta har vi
under 2019 infört ett lönsamhetsprogram
som kommer fortsätta till 2021.

Transformationen fortsätter
Ett av våra största beslut under 2019 var
att konvertera pappersbruket i Uleåborg
till produktion av förpackningsmaterial.
Bland övriga milstolpar märks slutförandet
av investeringen i korslimmat trä (CLT)
vid Gruvöns sågverk. Konverteringen
av Enocell-bruket till att producera
dissolvingmassa som kan användas i
textilier är ännu ett exempel på hur man
kan ersätta material från ändliga resurser
med hållbara alternativ.

Öppenhet för förändring
Vår största tillgång är våra medarbetare och
våra nätverk av kunder, samarbetspartners
och leverantörer. Att leda kräver mod och
ett sinne som är öppet för förändring.
Jag är mycket stolt över att få leda
detta fantastiska företag. Vi är väl rustade
att leverera enligt vår strategi och antar
utmaningen att skapa en värld byggd på
förnybara material.

Annica Bresky
Stora Ensos VD och koncernchef

Detta är en sammanfattning av Stora Enso 2019. Hela årsredovisningen finns på
storaenso.com/annualreport
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Det här är
Stora Enso

Divisionerna 2020 i korthet

Vårt mål:

Som en del i bioekonomin är Stora Enso en ledande
global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar,
biobaserade material, papper och byggmaterial i trä.
Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder
och aktierna är noterade på börserna i Helsingfors (STEAV,
STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

Skapa värde för
människor och
planeten. Ersätta
fossilbaserade
material med
förnybara lösningar.

Våra fiberbaserade material är förnybara, återvinningsbara
och fossilfria. Våra produkter ger mindre utsläpp än produkter
som baseras på ändliga resurser. Vi är övertygade om att allt
som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas
av träd i morgon.

Våra värderingar:

Ta ledningen.
Gör det rätta.

Operativt rörelseresultat

78 %

2019

26 %

2006

35 %

Consumer Board
1

14 %

från tillväxtverksamhet
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Packaging Solutions¹

22 %

2%

62 %

38 %

från tillväxtverksamhet

Biomaterials

Wood Products

Paper²

−3 %

Övrigt

Packaging Materials

Packaging Solutions

Biomaterials

Divisionens mål är att bli världsledande
inom cirkulär ekonomi med våra hög
kvalitativa förnybara förpackningsmaterial
av såväl nyfiber som återvunnen fiber.
Med fokus på dagens miljömedvetna
konsumenter hjälper vi våra kunder och
varumärkesägare att hitta det bästa
materialet för sina förpackningar och
ersätta fossilbaserade material med
alternativ som är förnybara, återvinningsbara
och ger ett litet miljöavtryck.

Divisionen Packaging Solutions utvecklar
och säljer förstklassiga fiberbaserade
förpackningar och tjänster. Vi arbetar
ständigt med innovation och hittar nya sätt
att ersätta fossilbaserade förpackningar
med förnybara och miljövänliga alternativ.
Våra premiumförpackningar används
av ledande kunder och varumärken i en
mängd branscher.

Divisionen Biomaterials erbjuder ett
brett urval av massakvaliteter för att
möta efterfrågan från tillverkare av
papper, kartong, mjukpapper, textilier
och hygienprodukter. Vi maximerar
affärspotentialen hos sidoströmmarna
i våra processer, till exempel tallolja och
terpentin från biomassa. Vårt starka
innovationsarbete skapar potentiella
användningsområden för alla fraktioner av
biomassa, såsom lignin och sockerarter.

Wood Products

Forest

Paper

Divisionen Wood Products är en ledande
leverantör av innovativa träbaserade
lösningar. Vi erbjuder applikationer för
bygg-, fönster- och dörrar, träförädling samt
för förpacknings- och inredningsbranschen.
Biokompositer möjliggör plastersättning i
t.ex. konsumentvaror, industrikomponenter,
kosmetikaprodukter och förpackningar.
Pellets ger en hållbar lösning för
uppvärmning. Erbjudandet inkluderar
kompletterande servicekoncept som
Building Solutions och e-business. Våra
lösningar uppfyller strikta krav för säkerhet,
kvalitet, design och hållbarhet.

I den nya divisionen Forest finns
Stora Ensos svenska skogstillgångar och
bolagets 41-procentiga ägande i Tornator
som har sina största skogstillgångar
i Finland. I divisionen finns också
virkesförsörjningsverksamheten i Finland,
Sverige, Ryssland och de baltiska
länderna. Divisionens fokus ligger på
hållbart skogsbruk, konkurrenskraftig
virkesförsörjning till Stora Ensos
anläggningar samt innovation. Som en stor
aktör inom bioekonomin är virkestillgång av
största vikt för oss. Stora Enso är i dag en
av världens största privata skogsägare.

Stora Enso är den näst största
papperstillverkaren i Europa och har
en etablerad kundbas och en bred
produktportfölj för tryckerier och
kontor. Kunderna erbjuds ett brett
papperssortiment tillverkat av återvunnen
fiber och nyfiber samt tillgång till
värdefull branscherfarenhet, expertis
och kundsupport.

2006 en del av Consumer Board 2 2006 inklusive pappersgrossister

Stora Enso genomgår en transformation från traditionell pappers- och kartongtillverkare till ett tillväxtföretag för förnybara material.
Fem av våra divisioner växer medan division Paper fokuserar på kassaflödet.

2
2019
2006

Consumer
Board

Packaging
Wood
Biomaterials
Solutions¹
Products
26 %
14 %
24 %
11 %
35 %
0%
0%
6%

Den 1 januari 2020 slog Stora Enso samman wellpappråvaruverksamheten i divisionen Packaging Solutions med divisionen Consumer Board och skapade den nya divisionen
Packaging Materials. Den återstående verksamheten i divisionen Packaging Solutions utgör tillsammans med Stora Ensos nya enhet för formpressad fiber en mer renodlad
division. Koncernen har också skapat den nya divisionen Forest.
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Nyckeltal

Ägandefördelning,
innehav i %

9,8 % 72 %
Operativ avkastning
på sysselsatt kapital

av omsättningen kommer
från tillväxtverksamheter

Nettoskuld/operativt
EBITDA

Skuldsättnings
grad

2,1

0,43

Mål <2,0

Solidium Oy¹ 10,7 %
FAM AB² 10,2 %
Finska folkpensionsanstalten (FPA) 3,1 %
Finska institutioner (exkl. Solidium och FPA) 12,5 %
Svenska institutioner (exkl. FAM) 9,3 %
Finska privata aktieägare 4,4 %
Svenska privata aktieägare 4,2 %
Innehavare av amerikanska depåbevis (ADR) 1,8 %
Förvaltarregistrerade aktier (ej finska / ej svenska
aktieägare) 43,8 %
1 Helägd
2

av ﬁnska staten.
Enligt vad som bekräftas till Stora Enso.

Mål <0,60

Legend

Value in %
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10,2 %
FAM AB²
3,1 %
Finska folkpensionsanstalten (FPA)
12,5 %
Finska institutioner (exkl. Solidium och FPA)
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Bekämpa global uppvärmning

–25 %
Total

Stora Ensos R-aktie jämfört med Nasdaq Helsinki Index

lägre koldioxidutsläpp 2019 jämfört
med 2010 års basvärdenivå

54,4 %
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Total areal som Stora Enso
äger eller brukar
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Stora Enso (EUR)
OMX Helsinki Basic Materials (EUR)
OMX Helsinki (EUR)

2018

2019

2,35 miljoner
hektar
Främja ett hållbart skogsbruk

Föreslagen utdelning

0,50 EUR
Data can be found on the last sheet

per aktie

4

98 %

av marken vi äger eller arrenderar ingick
i olika certifieringssystem för skogsbruk
5

Exac

Allt som
tillverkas av
fossilbaserade
material i dag
kan tillverkas av
träd i morgon.
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Vi strävar efter en hållbar
framtid i bioekonomin
De globala megatrenderna fortsätter att påverka branscher och företag runtom i världen.
Riktningen är tydlig och visar på ett akut behov av råvaror som är förnybara, återvinningsbara och
fossilfria. Det är en enorm fördel för Stora Enso. Vårt löfte, som också styr vår innovationsstrategi,
är att ”allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon”.

Allt fler människor och ökad konsumtion innebär ytterligare påfrestning på jordens resurser

Global uppvärmning
Koldioxidneutralitet kan
skapa en marknad för smarta
gröna lösningar som 2050 är
värd 6 000 miljarder EUR.
Källa: Sitras megatrender

Miljömedvetenhet
70 % av konsumenterna
säger att de har valt
att köpa en miljövänlig
produkt trots att den var
dyrare. 66 % har låtit bli att
köpa en särskild produkt
eller ett särskilt märke
av miljöskäl.
Källa: Millward Brown för Tetra
Pak: Environment Research

Digitalisering
Omsättningen för
e-handeln i konsument
ledet väntas öka till över
4 000 miljarder USD och
utgöra 14,6 % av den
totala detaljhandeln.
Källa: eMarketer

Urbanisering
År 2050 räknar man med att nära
70 % av världens befolkning
kommer att bo i städer. Urbani
sering innebär stora påfrestningar
på infrastruktur och andra resurser
men skapar möjligheter för ett
hållbarare sätt att leva.
Källa: Sitras megatrender

Växande medelklass
År 2030 kommer 60 % av
världens befolkning tillhöra
en medelklass som tjänar
mellan 10 och 100 USD/dag.
Källa: FN:s utvecklingsprogram

Nya livsstilar
Kinas efterfrågan på förpackad
mat kommer att fortsätta växa med
cirka 8 % om året fram till 2024.
Källa: Research and Markets:
Packaged food markets in China

Befolkningsökning
Världens befolkning beräknas
år 2050 vara 9 miljarder, vilket
kommer att leda till en ännu
större brist på resurser. Till
2030 kommer antalet invånare
i världen som är över 65 år att
fördubblas till en miljard.
Källor: Sitras megatrender,
National Institute on Aging

Stora Enso är en av världens största
tillverkare av nyfiberbaserad kartong. Vi är
världsledande inom vätskekartong och
den största tillverkaren av kartongmaterial
till kafé- och snabbmatsbranschen
samt förpackningskartong inom våra
strategiska segment i Europa. Vi växer
snabbare än världsmarknaden för
förpackningar tack vare våra förnybara
material och innovationer som kan ersätta
fossilbaserade förpackningsmaterial.

Även med befintlig
förpackningsteknik skulle

Den totala e-handeln
beräknas öka med runt

15 % per år.
Det driver på tillväxten inom wellpappför
packningar som står för största delen av
e-handelns förpackningar.
Som branschledande inom
förnybara förpackningar har vi en stark
ställning på våra fokusmarknader för
wellpappförpackningar: ledande i Norden,
tvåa i Baltikum och Polen, trea i Kina och
femma i Ryssland.

25 %
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Marknaden för förnybara
textilier, non-woven-material,
förpackningskartong, hygien
produkter och special- och
mjukpapper fortsätter att växa.
Det skapar i sin tur efterfrågan på våra olika
massakvaliteter, särskilt fluffmassa där den
åldrande befolkningen driver på efterfrågan.

av de europeiska plast
förpackningarna kunna ersättas
med förnybara lösningar.

Stora Enso är Europas största leverantör
av byggmaterial i trä och den fjärde största
i världen med 21 produktionsenheter i
11 länder.
Merparten av Wood Products försäljning
går direkt till tillverkningsindustrin, handlare
eller detaljhandeln och resterande säljs
via grossister och handelshus. Vårt mål
är att öka andelen förädlade produkter
och tjänster och samtidigt utveckla
våra distributionscenter. Det innebär att
andelen direktförsäljning kommer att växa
i framtiden.

Som den näst största papperstillverkaren
i Europa erbjuder vi ett brett utbud av
produkter och tjänster för tryckeri- och
kontorskunder.

Världsmarknaden för sågade
trävaror uppskattas växa med

Förlagsbranschen får fortfarande
merparten av sina intäkter från tryckt
material och tryckta medier fortsätter
att vara den informationskälla som ses
som mest trovärdig. Tryckt reklam lockar
kunder till butikerna.
Försäljningen av bokpapper är
fortfarande ganska stabil eftersom
många föredrar att läsa tryckta böcker.
Kopieringspapper fortsätter att gå relativt
bra eftersom man fortsätter att skriva ut,
både på jobbet och hemma.

2–3 % per år.

Ökad efterfrågan på råvaror som är förnybara, återvinningsbara och fossilfria

Den globala massamarknaden fortsätter att
vara cyklisk till sin natur. Tillväxten på lång
sikt får dock starkt stöd av megatrender som
en växande medelklass i utvecklingsländerna
samt ökande digitalisering, urbanisering,
miljömedvetenhet och ändrad livsstil.

Tryckta och digitala medier
kompletterar varandra:
reklamblad och broschyrer
används i annonsering och
e-handelsföretag publicerar
tryckta magasin och kataloger
samt etablerar fysiska butiker för
att förbättra kundupplevelsen.

9

Att ersätta material från
ändliga resurser är vår
största konkurrensfördel
Som företag bidrar Stora Enso till ett bättre klimat.
Träd i våra hållbart brukade skogar absorberar
koldioxid från atmosfären som lagras i träden
när de växer. Vid avverkning stannar kolet kvar
i fibrerna samt när det omvandlas till produkter. Kolet
bibehålls dessutom vid återvinning av produkten.
Kolinlagringen kan ökas genom att ersätta material
av ändliga resurser med förnybara alternativ. Det är en
viktig och växande affärsmöjlighet för oss. Genom att
ersätta fossilbaserade material undvek Stora Ensos
produkter utsläpp av uppskattningsvis 20 miljoner ton
koldioxidekvivalenter 2019, vilket kan jämföras med
ett genomsnittligt utsläpp av koldioxidekvivalenter för
5,1 miljoner bilar under ett helt år.
Vår totala klimatnytta:
ton
12 miljoner
koldioxid

Våra produkter kan ersätta
fossilbaserade produkter och
undvika utsläpp av
ton
20 miljoner
koldioxid

Vår verksamhet
bidrar till klimatnytta
Hållbart skogsbruk är grunden för långsiktig
tillgång till koldioxidneutralt råmaterial från skogen.
Bästa klimatnyttan fås med en kombination av
skogsbaserade produkter från ett hållbart skogsbruk
och en resurseffektiv värdekedja.
10

Våra skogar är kolneutrala och absorberar
ton
3 miljoner
koldioxid

Resurseffektiv
värdekedja, utsläpp:
ton
koldioxid
11 miljoner
För information om beräkningsmetoden vänligen läs mer på engelska på
storaenso.com/sustainability
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Ett cirkulärt perspektiv för
en bättre och hoppfullare värld
Som ledande inom bioekonomin vill Stora Enso också bidra till en cirkulär ekonomi där man
använder resurserna så länge som möjligt, återanvänder och till slut återvinner materialet för andra
ändamål. På det hela taget är den cirkulära bioekonomin ett bra recept för en mer välmående planet.
Förändring mot mer effektiv
återvinning av förpackningar
1

4

Cirkulär design

Noll avfall
2

Cirkulära
produkter

Ny verksamhet med
cirkulära produkter
och lösningar

Förnybara
råmaterial

5

3

Biologiskt nedbrytbart

Utökat värde genom återanvändning och återvinning

Cirkulär design
Cirkulär design handlar om att
designa för hela systemet och för alla
stadier i produktens livscykel. Hänsyn
tas till vilka material som används,
tillverkningsprocessen, produkten,
distributionen och vilka möjligheter som
finns för återanvändning och återvinning.
Vi strävar efter att produkterna ska ha ett
värde så länge som möjligt med hjälp av
produktdesign, innovation och återvinning.
1

Ny verksamhet med cirkulära
produkter och lösningar
I den cirkulära bioekonomin är produkterna
biobaserade. Dessutom delas,
återanvänds och omvandlas de för att till
2

12

Vi arbetar med våra partners i värdekedjan,
deltar i branschsamarbeten och samarbetar med
våra kunder för att utveckla en cirkulär design.
Ett exempel på detta är arbetet med att i stor
skala börja återvinna använda pappersmuggar
på Langerbrugge bruk i Belgien. Att få in
pappersmuggar i återvinningsprocessen innebär
en ny affärsmöjlighet eftersom muggarna är
en underutnyttjad källa till återvunnen fiber av
god kvalitet.

slut återvinnas. Att skapa nya produkter
och affärsmodeller handlar om samarbete.
Vi bildar partnerskap för att bygga cirkulära
värdekedjor för framtiden.
Utökat värde genom
återanvändning och återvinning
Vi samarbetar med kunder och partners
för att utveckla cirkulära produkter som
kan ersätta plast och minska avfallet i
leveranskedjan. Vi undersöker hur våra
produkter klarar olika återvinningssystem
och analyserar livscykler med avseende
på miljöavtryck. Arbetet stöds av olika
samarbeten och åtaganden som CEPI:s
4evergreen-initiativ och New Plastics
Economy Global Commitment som leds av
3

Ellen MacArthur Foundation i samarbete
med FN:s miljöprogram.
Noll avfall
Vi arbetar för att minimera avfall
och resursanvändande generellt. I våra
egna verksamheter fokuserar vi på att
optimera resursanvändningen och använda
biprodukter för att skapa värde.
4

Biologiskt nedbrytbart
När en produkt har nått slutet av
sin livslängd förespråkar vi material- och
energiåtervinning för att skapa ytterligare
värde. I slutet av livscykeln är många av
våra produkter biologiskt nedbrytbara eller
kan förbrännas och bli till energi.
5

Vi samarbetar med kunder och
partners för att utveckla cirkulära
lösningar som kan ersätta plast och
minska avfallet i hela leveranskedjan.
13

Så skapar vi värde som
ett företag inom förnybara material
Effekter

•

Utvecklingsområden kartläggs i förhållande till de
högst prioriterade mänskliga rättigheterna under 2019

•

Respekt för mänskliga rättigheter i alla verksamheter

Socialt

Utdata

Investeringar i program för mänskliga rättigheter

•
•
•
•
•
•

26 000 anställda i mer än 30 länder
Arbetsmiljö och hälsa
Medarbetar- och ledarskapsutveckling
Samarbete med lokalsamhällen och universitet
2,7 MEUR frivilliga samhällsinvesteringar
Affärsetik och efterlevnad

•
•
•
•
•
•
•

15,0 % personalomsättning
7,0 TRI-frekvens
3,2 % sjukdomsrelaterad frånvaro
30 timmars utbildning per anställd
83/100 ledarskapsindex
441 frivilliga investeringar i samhällsprojekt
84/100 uppförandekodsindex

•
•
•
•
•
•

1 331 MEUR i löner och förmåner
Effekter av skador, sjukdom och hälsotillstånd
Engagerade och motiverade medarbetare och en effektiv organisation
2 032 MEUR i lokala skatter och uppbördsskatter
Värdeskapande tillsammans med lokalsamhället
Värdeskapande genom etisk verksamhet på marknaden

Miljömässigt

Indata
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Total areal som Stora Enso äger eller brukar 2,35 miljoner hektar
37,1 miljoner m3 trä används
54 MEUR i miljöinvesteringar
2,2 miljoner ton returpapper
2,3 miljoner ton pigment, fyllnadsmedel och andra kemikalier
599 miljoner m3 vattenförbrukning
41,8 TWh bränsle varav 82 % biomassa
7,0 TWh köpt elektricitet

•
•
•

10,5 miljoner ton kartong, marknadsmassa och papper
4,9 miljoner m3 träprodukter
98 % av mark för odling och avverkning av skog och 75 %
av köpt vedråvara är certifierad
25 % nyttjandegrad för returpapper
98 % nyttjandegrad för biprodukter och avfall
96 % av vattenförbrukningen återgår till naturen inklusive
298 miljoner m3 processvattenutsläpp
Utsläpp av 3,04 miljoner ton koldioxidekvivalenter från
självgenererad och köpt energi
1,2 TWh elektricitet/värme/ånga till
externa användare

•
•
•

Positiv klimateffekt motsvarande 12 miljoner ton koldioxid
ekvivalenter med våra förnybara produkter och skogskolsänkor
Miljöpåverkan av verksamheten och längs hela värdekedjan
Skog fungerar som kolsänkor och gör nytta i ekosystemet

Kundnöjdhet: Net Promoter Score 56 %
65 patentansökningar och över 430 nya godkända patent
96 % av leverantörsutgifterna omfattas av uppförandekoden
för leverantörer
62 externa leverantörsgranskningar
10,3 miljarder EUR börsvärde

•
•
•
•
•
•

10,1 miljarder EUR försäljning av produkter och tjänster
7 % av omsättningen från nya produkter
6,9 miljarder EUR betalningar till leverantörer
656 MEUR investeringar
394 MEUR utdelningar till aktieägare
154 MEUR ränta till långivare

CO2

Våra fiberbaserade
material är förnybara
och återvinningsbara.

•
•
•
•
•

Ekonomiskt

Våra produkter ger
mindre utsläpp än
produkter som baseras
på ändliga resurser.
•
•
•
•

10 632 MEUR i sysselsatt kapital
141 MEUR har investerats i F&U
20 000 leverantörer och 23 500 privata skogsägare
112 000 aktieägare

•
•
•
•
•

NPS

Träd absorberar koldioxid och lagrar kol i träbaserade produkter som
därefter kan återvinnas som råmaterial eller användas för att generera energi.

Antagande av de globala målen för hållbar utveckling
Stora Enso stödjer alla de 17 globala målen för hållbar utveckling, men följande
tre mål har identifierats som de mest strategiska för koncernens verksamhet:
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Höjdpunkter 2019

Förnybara
material
tar oss till
en fossilfri
framtid

Ett starkt tryck från konsumenter
att ersätta fossilbaserad plast har
ökat våra kunders intresse för nya
fiberbaserade produkter.
Ökad kapacitet för dissolving
massa för att klara efterfrågan

Biobaserade kolmaterial för energilagring

Stora Enso investerar 10 MEUR i uppförandet
av en pilotanläggning för produktion av
biobaserade kolmaterial baserade på lignin.
Träbaserat kol kan utgöra en viktig komponent
i den typ av batterier som ofta används
i konsumentelektronik, i fordonsindustrin och
i storskaliga energilagringssystem. Investeringen
stärker ytterligare Stora Ensos möjligheter att
ersätta råmaterial som är fossilbaserat, liksom
malm och mineraler, samt koppla samman
hållbara material med nya tekniska innovationer.

Tub av förnybar kartong för kosmetika
En kartongtub för att minska plastinnehållet i kosmetika
förpackningar är ett nytt användningsområde för vår
kartong. Själva tuben görs av Natura Shape™ by
Stora Enso, som till 70 % baseras på förnybara material
och därmed minskar behovet av fossilbaserade råvaror.
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2019 stod nya
produkter och
tjänster för

över 7 %
av omsättningen

Långsiktigt mål:

15 %

av omsättningen
ska komma från nya
produkter och tjänster

Enocell-bruket i Finland har
byggts om för att enbart tillverka
dissolvingmassa som används
som råmaterial i textilindustrin,
till exempel som ersättning
för bomull och fossilbaserade
material som polyester. Efterfrågan
på dissolvingmassa ökar mer
än genomsnittet i branschen
i och med ökad efterfrågan på
viskostyger i textilindustrin och
olika nonwoven-material.

Bruket i Uleåborg ska
producera förpackningsmaterial
Stora Enso investerar cirka 350 MEUR
i att konvertera pappersbruket i
finska Uleåborg till att producera
kraftliner för förpackningar. Genom
konverteringen kan vi ytterligare
stärka vår position på den växande
förpackningsmarknaden. Kraftliner
används ofta till förpackningar som
kräver hög styrka, kvalitet och renhet,
till exempel för livsmedel, men också
till grövre förpackningar för tunga
produkter. Produktionen väntas
kunna starta i slutet av 2020. Efter
konverteringen kommer Stora Enso
inte att ha någon tillverkning av träfritt
bestruket papper.
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Nästa generation miljövänliga produkter

2019 tillkännagav Stora Enso att man investerar 5 MEUR i en ny produktionslinje
och tillhörande infrastruktur för att tillverka produkter av formpressad fiber vid
Hylte bruk i Sverige. Produkter i formpressad fiber tillverkas genom att olika sorters
träbaserad massa maskinpressas till önskad form. Tekniken möjliggör en lång rad
produkter som plastfria muggar, skålar och tallrikar.
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Belönad glassförpackning
i wellpapp

Nya hållbara automatiska
detaljhandelslösningar

2019 belönades en förpacknings
lösning utvecklad av Stora Enso
i Lahtis för den finska tillverkaren
av kvalitetsglass Vanhan Porvoon
Jäätelötehdas med två utmärkelser:
ScanStar 2019 från Scandinavian
Packaging Association och
WorldStar 2020 av World
Packaging Organisation.

Stora Enso och IT-konsultföretaget
Atos lanserar nya automatiserade
detaljhandelslösningar och tjänster.
Den nya tjänsten bygger på
konceptet ”Intelligent Cabinets”
i form av RFID-kompatibla
varuautomater för snabba och
enkla inköp.

Ökad CLT-kapacitet
2019 öppnade Stora Enso sin tredje
produktionsenhet för korslimmat trä
(CLT), den här gången vid Gruvöns
sågverk i Sverige. Produktions
kapaciteten på 100 000 kubikmeter
per år motsvarar 4 500 normalstora
lägenheter. Den totala produktionen
av CLT nådde i år upp till en miljon
kubikmeter. CLT ersätter icke
förnybara material i byggindustrin
och vi ser en växande efterfrågan på
hållbara lösningar på byggmarknaden.

Biokompositer är en prisvärd grön lösning
DuraSense® by Stora Enso är en blandning av träfibrer
och polymerer som erbjuder våra kunder en prisvärd grön
lösning. DuraSense®-produkterna lämpar sig för en mängd
olika användningsområden, från konsumentvaror till
industriell användning i formsprutning eller extrusion men
också för 3D-utskrift.
De återanvändningsbara och hållbara matbestick
som görs av våra biokompositer har ett väsentligt mindre
koldioxidavtryck än konventionella plastbestick.
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Koncept och design: Miltton Oy

#PlastfriFramtid

En plastfri
framtid
Det räcker inte med återvinning. För att gå mot en grönare värld måste vi ersätta plast
med förnybara material. I framtiden kommer våra dagligvaruförpackningar vara gjorda
av trä och växtfibrer. Välkommen till företaget för förnybara material.
storaenso.com/PlastfriFramtid

