
VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors
VärmlandsMetanol AB är ett publikt bolag - aktierna är registrerade hos Euroclear

Var med och skapa ett världsledande biodrivmedelsföretag, 
medan regeringen sover och tror det behöver forskas mer! 

För övrig information och teckningslista se: www.varmlandsmetanol.se eller ring 0563-165 60.

Erbjudandet
Fritt antal aktier får tecknas, dock minst 50 aktier

Emissionsbelopp (högst) 11 732 500 kr
 

Antal emitterade aktier    180 500 serie B
 

Teckningskurs 65 kr
 

Anmälningstid 18 mars - 22 april 2013
 

Avstämningsdag  4 mars 2013
 

Företräde 
Nuvarande aktieägare garanteras 50 aktier.
Därutöver ges företräde till 1 ny aktie på var 10:e ägda aktie.

VärmlandsMetanol AB   (publ) grundat 2001

15 mars 2013

Inbjudan till aktieteckning

VärmlandsMetanol AB (publ) ska i Hagfors bygga 
världens första kommersiella fabrik för tillverkning 
av metanol (träsprit) genom förgasning av skogsrå-
vara. Metanol är ett prima högoktanigt motorbränsle, 
som ska lanseras genom låginblandning i bensin. 
Metanol har av EU utpekats som nästa generations bio-
massebaserade motorbränsle. EU-kommissionen före-
språkar i sitt s.k. ILUC-förslag i okt 2012 bl.a. cellulo-
sabaserade biodrivmedel. Den europeiska bil- respektive 
oljeindustrin stödjer detta. År 2030 ska fordonsflottan i 
Sverige vara oberoende av fossila bränslen. Med förgas-
ningsteknik kan vi bli av med vårt oljeberoende. Skogen 
kan som biometanol bli vår inhemska ”oljekälla”.

Utifrån intern kompetens och egna arbetsinsatser har bety-
dande värden skapats i bolaget till låga kostnader. Bolaget 
har inga skulder. Tre förstudier, Pre-Basic-Engineering 
Package, Design Basis Document m.fl. tekniska dokument 
har framtagits. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
och riskstudie har genomförts enligt plan- och bygglagen 
samt miljöbalken. Baserat på MKB:n har 20 ha industri-
mark inköpts och detaljplanelagts. Planen har antagits och 
vunnit laga kraft. Miljöprövningen har påbörjats genom 
samråd med kommunen, länsstyrelsen, andra myndigheter 

och berörda grannar - arbete pågår med fördjupad MKB. 
Licensavtal har förhandlats fram till mycket förmånliga 
villkor med olika teknologileverantörer.

Det tyska världsledande ingenjörsföretaget Thyssen-
Krupp Uhde har sedan 2009 arbetat med projektering 
av fabriken. Moderbolaget ThyssenKrupp har 150 000 
medarbetare i 80 länder, varav 5 900 hos Uhde. Uhde har 
utsetts till EPC Contractor och svarar därmed för fortsatt 
projektering, upphandling och byggnation samt garante-
rar anläggningens funktion och prestanda. Uhde är ett av 
få företag i världen som har kompetens och ekonomiska 
resurser att klara av ett sådant åtagande. 
VärmlandsMetanol är Uhdes spjutspetsprojekt på biodriv-
medelssidan. En systerfabrik baserad på samma grund-
teknik projekteras för närvarande i Louisiana, USA.

Allmänheten och aktieägarna i VärmlandsMetanol AB  
erbjuds nu att teckna aktier i bolaget. Aktuell emission 
är ett led i att säkerställa behovet av rörelsekapital för 
den löpande verksamheten, miljötillstånd, förberedande 
markarbeten, kapitalanskaffning och fortsatt ingenjörs-   
arbete. Fullständiga villkor publiceras i denna informa-
tionsbroschyr.

Sedan 2009 arbetar 20-talet ingenjörer hos ThyssenKrupp Uhde med 
projektering av vår biometanolfabrik i Hagfors. 1 års ingenjörsarbete och 
3 års byggtid återstår. Här läggs grunden för en ny svensk basindustri.



Vilken kapacitet får fabriken i Hagfors?
v In ca 1 100 ton skogsråvara/dygn (35 virkesbilar/dygn)
v Ut ca 375 000 liter metanol/dygn (12 tankbilar/dygn)
v Med förgasningsteknik kan vi av skog tillverka meta-
 nol, etanol, bensin, DME och diesel. Bästa energi-
 utbytet till lägst kostnad erhålls vid metanolproduktion. 

Finns marknad för biometanol? 
v Metanol har av EU utpekats som nästa generations   

biomassebaserade motorbränsle. EU förespråkar i sitt 
 s.k. ILUC-förslag i okt 2012 bl.a. cellulosabaserade   
 biodrivmedel. År 2030 ska fordonsflottan i Sverige   
 drivas utan fossila drivmedel. 
v Metanol kan blandas med bensin i vilka proportioner   
 som helst. Dagens bensinbilar kan köras på upp till 25  
 procents inblandning utan någon modifiering av bilen.  
 E85-bilar kan köras på 85 procent metanol (M85).
v Metanol är i motsats till etanol och biodiesel ett ut-

märkt drivmedel för bränsleceller, som sannolikt kom-
mer att vara kraftkällan i morgondagens elfordon. 

v Fossil metanol utgör en betydande basråvara för kemi-
industrin, som inom en snar framtid behöver klimat-
profilera sig genom övergång till biometanol.

 Finns råvara?
v Ja, i Sverige finns ca 23 milj ha skogsmark och råvara 

att göra Sverige oberoende av olja, utan att inkräkta på 
miljökrav eller övriga sektorers råvarubehov.

v Tillväxten har överskridit avverkningen med 20-30% 
sedan 1920-talet. Virkesförrådet har därmed ökat. 

 (Årlig outnyttjad tillväxt är ca 30 milj skogskubikmeter (m3fub))
v GROT, rötved, röjnings- och gallringsvirke kan nyttjas.
v Energiskog kan bli råvarubasen på sikt, då ca 3 milj ha 

energiskog täcker hela Sveriges nuvarande behov av 
motorbränsle i form av metanol.

Historik
Utan motorbränsle kollapsar Sverige. Med den utgångs-
punkten startade Björn Gillberg och hans amerikanske kollega 
Arthur Tamplin ett forskningsprojekt vid stiftelsen Miljö-
centrum på 1970-talet. De kom fram till att Sverige, både med 
tanke på den nationella säkerheten och för att minska de fossila 
koldioxidutsläppen, borde satsa på metanol (träsprit) tillverkad 
genom förgasning av svensk skogsråvara. Miljöomsorgen har 
som bekant varit en röd tråd i all Björn Gillbergs verksamhet.

VärmlandsMetanol bildades 2001 av Björn Gillberg, Miljö-
centrum, LRF, Hagfors kommun och två privatpersoner. Syftet 
var då att bygga en pilotanläggning för tillverkning av 60 000 
liter metanol/dygn av skogsråvara. 

Beslut om en fullskalig anläggning togs 2006 mot bakgrund av 
att oljepriserna hade nått så höga nivåer att biometanol prismäs-
sigt kunde konkurrera med olja.  Denna kommersiella fullskaliga 
anläggning har ca sex gånger större kapacitet än pilotanlägg-
ningen. Metanolfabriken är idag dimensionerad till 375 000 
liter metanol/dygn och kostnadsberäknad till ca 3,5 miljarder 

kronor. Strategin har hela tiden varit att ta in kapital stegvis i takt 
med behov. Ett antal emissioner har från 2007 till 2011 utökat 
ägarkretsen till 1 200 ägare. 

Världsledande samarbetspartner
VärmlandsMetanol har knutit till sig ThyssenKrupp Uhde, som 
är ett världsledande tyskt ingenjörsföretag inriktat på kemisk 
processindustri. ThyssenKrupp Uhde har 5 900 anställda och har 
framgångsrikt svarat för fler än 2 000 projekt världen över. På 
referenslistan finns bl.a. ca 100 kolförgasningsanläggningar. 
Uhde levererade 2010 en omfattande teknisk och ekonomisk 
förstudie för metanolfabriken. 2011 levererades ett sk Pre-Basic- 
Engineering Package. Därefter har också anläggningens utform-
ning fastlagts av Uhde i ett s.k. Design Basis Document som ligger 
till grund för det fortsatta ingenjörsarbetet.

Finansiering
Våren 2012 fick en ledande investmentbank uppdraget att genom 
s.k. private placement införskaffa kapital i storlesordningen 1,75 
miljarder kr samt motsvarande belopp genom placering av lån. 

v Ca 60 milj m3fub skogsråvara åtgår årligen för att ersätta 
Sveriges nuvarande bensin- och dieselkonsumtion med 
biometanol. En energisnålare fordonsflotta 2030 halverar 
behovet.

v Ett femtiotal förgasningsanläggningar kan producera   
 biodrivmedel som räcker för att 2030 ersätta all bensin  
 och diesel i Sverige. En investering på ca 200 miljar-
 der kr. (Motsvarande 2-3 års julklappshandel) 
 

I Hagfors kommer vi att producera energi motsvarande 

1 200 fat med olja - varje dag!

      ”Vår råvara sinar inte
och det politiska läget är stabilt i Hagfors!”



VD:s lägesrapport inför emissionen
Det är inte lätt att vara pionjär. Men nu börjar verkligheten hinna 
ifatt oss. Man är numera allmänt överens om, att storskalig till-
verkning av flytande, koldioxidneutrala fordonsbränslen skall   
baseras på förgasningsteknik. För svenskt vidkommande är rå-
varan given, d.v.s. skog. Skogen räcker för att med förgasnings-
tekniken befria oss från oljeberoendet och därmed också uppnå 
nationell energisäkerhet, samtidigt som handelsbalansen förbättras 
med tiotals miljarder och tusentals jobb skapas i våra glesbygder.

Thyssen Krupp Uhde är ett av få världsföretag som har tekniska 
och ekonomiska muskler för att genomföra vårt projekt till fast 
pris med prestandagarantier. Ute i världen följer man med stort 
intresse vårt projekt, som betraktas som ett internationellt spjut-
spetsprojekt. 

Hitintills har man här i Sverige med statsmaktens stöd satsat på 
spannmålsbaserad etanol som ersättning för bensin. I en svältan-
de värld är dessa satsningar oförsvarliga. Dessutom räcker vare 
sig Sveriges, Europas eller övriga världens åkerarealer till för att 
både mätta världsbefolkningen och världens bilar. Det har också 
EU insett. I oktober förra året presenterade EU-kommissionen ett 
förslag till biodrivmedelsdirektiv, det s.k ILUC-förslaget. Man 
vill fr.o.m. 2020 begränsa användningen av livsmedelsbaserade 
drivmedel till 5 energiprocent och i stället satsa på bl.a. skogs-
baserade biodrivmedel. Branschorganisationerna för Europas bil- 
respektive oljeindustri ställer sig bakom detta för skogssverige 
oerhört gynnsamma förslag.

Vår affärsidé är att bygga fler fabriker
Ledtiden för ett storskaligt industriprojekt som en metanolfabrik 
är minst 10 år från idé till förstudie, MKB, riskstudie, detaljplan, 
miljöprövning, finansiering, projektering, upphandling, bygg-
nation och driftstart. För VärmlandsMetanol återstår, förutsatt 
att   finansieringsfrågorna löses, ca 4 år till driftstart. Vi är därför    
sannolikt det enda företag i Europa, som har förutsättningar att  
2020 i kommersiell skala producera biometanol av skogsråvara  
enligt EU-kommissionens ILUC-förslag. 

Vår avsikt är att, utifrån vår nuvarande kunskap samt den kun-
skap, de erfarenheter och de kontakter vi förvärvar under ge-
nomförandefasen, bygga ytterligare metanolfabriker och bli en 
ledande tillverkare av biometanol. Vi har därför i partnerskap 
med  E.ON, Sakab m.fl. initierat och nyligen avslutat en förstudie 
för att utreda förutsättningarna för en fabrik utanför Kumla för 
tillverkning av fordonsgas och metanol av skogsråvara. En miljö-
konsekvensbeskrivning för projektet är under framtagande. Par-
terna kommer under 2013 att utvärdera förutsättningarna att driva 
projektet vidare. Därutöver diskuteras ytterligare ett metanolpro-
jekt tillsammans med en skogsindustri. En systerfabrik baserad 
på VärmlandsMetanols grundkoncept projekteras för närvarande 
av Uhde i Louisiana, USA. Denna senare fabrik kommer att om-
vandla metanolen till bensin.

Finansiering och lönsamhet
Det är som sagt inte lätt att vara pionjär, om man startar med 
tomma händer. Vår strategi har därför varit att stegvis skaffa       
finansiella resurser i takt med behovet för att på sikt göra pro-
jektet attraktivt (duka bordet) inför en stor emission vid notering 
på handelsplats, alternativt riktade emissioner till ett fåtal större    
investerare.

Projektet är idag kalkylerat till ca 3,5 miljarder kronor. Målet är 
att finansiera fabriken 50/50 med eget kapital respektive upplå-
ning. Våra lönsamhetskalkyler, konservativt beräknade utifrån en 
investering om 4 miljarder kronor, visar på en årlig genomsnitt-

lig avkastning efter skatt om 10 procent på satsat kapital under 
de första femton åren, varvid den samlade avkastningen under       
perioden även har fördelats på fyra inkomstfria byggår. 

Ett avtal ingicks våren 2012 med en ledande investmentbank, 
som tagit på sig att genom s.k. private placement införskaffa         
kapital i storleksordningen 1,75 miljarder kronor samt motsvarande         
belopp genom placering av lån. När avtalet framförhandlades såg 
man mycket positivt på möjligheterna att under 2012 lösa hela        
finansieringen. Därefter har två regeringsbeslut tillfälligtvis lagt 
sordin på alla svenska investeringar i produktion av biodrivmedel.

Ändrade skatteregler och kvotplikt
Ett kvotpliktsystem skall från och med maj 2014 tvinga fram 
inblandning av 10 volymprocent etanol respektive 7 volympro-
cent växtbaserade oljor ( t.ex. rapsolja) i bensin respektive diesel. 
Kvotpliktsystemet är med andra ord ej teknikneutralt och direkt 
diskriminerande, eftersom det utestänger alla andra biodriv- 
medel, t.ex. skogsbaserad metanol, högre alkoholer och DME. 

Fr.o.m. 2013 har regeringen dessutom infört koldioxidskatt på 
biodrivmedel som låginblandas i bensin och diesel över 5 volym-
procent. Sålunda beskattas all låginblandning över 5 volympro-
cent med samma koldioxidskatt som gäller för bensin och diesel.  
Detta är lika stolligt som att belägga filmjölk med brännvinsskatt. 

Regelverket skall omprövas 2015. Utifrån så kortsiktiga och 
ovissa framtidsutsikter avvaktar de ”stora” investerarna rege-
ringens slutliga utformning av kvotplikten liksom den framtida 
beskattningen av biodrivmedel.

I skrivande stund har regeringen mot bakgrund av den massiva 
kritiken mot kvotplikten signalerat att den blir teknikneutral och 
därmed även skapar utrymme för bl.a. metanol. Beträffande kol-
dioxidskatten på låginblandning över 5 volymprocent finns ännu 
inga tecken på att regeringen har för avsikt att ta bort den. 

Det handlar om att övervintra
Det synliga egna nettokapitalet är 20,6 MSEK. Därtill kommer 
betydande dolda värden hänförliga till egna såväl avlönade som 
oavlönade mångåriga arbetsinsatser vid framtagande av detaljplan, 
tre förstudier, MKB, riskstudie, tekniska utredningar, Pre-Basic-
Engineering Package, Design Basis Document m.fl. tekniska do-
kument. Styrelsen bedömer att kostnaderna härför, om de hade 
upphandlats externt, skulle ha belastat bolaget med ytterligare ca 
80 MSEK. Till detta skall läggas förmånliga priser på tekniklicen-
ser. Betydande värden har skapats. Regeringens ansvarslösa driv-
medelspolitik kan inte tillåtas stoppa vårt framtidsprojekt.* 

Det gäller nu att övervintra till dess 2030-målet tvingat fram vet-
tiga spelregler. Vi måste med andra ord säkerställa finansiella re-
surser för att duka bordet ett tag till. Pionjärerna som hjälper till 
att skapa en energitrygg framtid för barn och barnbarn förtjänar att 
belönas. Styrelsen kommer att slå vakt om alla nuvarande ägares 
intressen, när storinvesterarna så småningom kommer in i bilden.

Uddeholm i mars 2013
  

Björn O. Gillberg
VD VärmlandsMetanol AB
*P.S. Regeringen retirerar beträffande kvotplikten. I en promemoria daterad 
14 mars föreslås att kvotplikten skall bli teknikneutral och att alla biodrivme-
del, oberoende av inblandningsgrad, skall befrias från koldioxidskatt fr.o.m. 
maj 2014. Övervintringen blir m.a.o. kortvarig. Detta P.S. har lagts till denna 
informationsfolder efter det att den sänts till VärmlandsMetanols ägare. D.S.



VärmlandsMetanol AB - ledning/styrelse
Styrelseordförande:
Lennart Björk, elektroingenjör, styrelseordförande i New Moon 
och Boomerang samt styrelseledamot i Odd Molly.

VD och styrelseledamot:
Björn O Gillberg, fil. lic., fil. dr h.c., grundare av Värmlands-
Metanol AB, arbetande styrelseordförande för stiftelsen Miljö-
centrum och Miljöcentrum AB samt f.d. miljöcontroller vid 
Citytunnelprojektet i Malmö och Öresundsförbindelsen.

Övriga styrelseledamöter:
Wollmar Hintze, civilingenjör och tekn. dr i kemiteknik (Lund), 
f.d. miljöchef vid Citytunnelprojektet i Malmö och Öresunds-
förbindelsen samt rådgivare åt TetraPak i miljö- och process-
tekniska frågor.

Sture Sonebrink, företagare och skogsbrukare.

Suppleant:
Minna Gillberg, fil. dr (Lund och Oxford) forskare och stra-
tegisk rådgivare (energipolitik och marknadsutveckling).

Revisor: Stefan Lidén, PwC (f.d. Öhrlings Pricewaterhouse Coopers)

VärmlandsMetanol AB - ägarförhållanden
Bolaget har före nu aktuell emission utgivit 1 205 229 aktier. Aktiekapital-
et uppgår till 1 205 229 SEK. Aktierna är fördelade på 400 000 aktier serie 
A med röstvärdet 1 samt på 805 229 aktier serie B med röstvärde 1/10.

A-aktierna ägs enligt nedan
Jan Bernander   94 118 A-aktier
Björn Gillberg    23 529 A-aktier
Marianne Gillberg   23 529 A-aktier
Hagfors kommun    47 058 A-aktier
Lantbrukarnas Ekonomi AB   23 530 A-aktier
Skogsbolaget Sture Sonebrink 80 000 A-aktier
Sture Sonebrink    14 118 A-aktier
Stiftelsen Miljöcentrum  94 118 A-aktier
Summa                 400 000 A-aktier

B-aktierna ägs av ca 1 200 privatpersoner samt ett 40-tal företag. 
Största posten B-aktier (250 000 aktier) ägs av Lennart Björk 
och Ulla Fagerlind Björk. Bland ägande företag finns regionala      
åkeriföretag som Klaralast och Västra Svealands Virkesfrakt samt 
TRB, takorganisation för fjorton stora regionala åkeriföretag, som 
förfogar över nära 8 000 fordon. 
B-aktierna har utgivits i samband med fem företrädesemissioner 
under 2007, 2008, 2010 och 2011 samt en större riktad emission 
under 2009. Emissionskursen var i kronologisk ordning 30 kr, 
37,50 kr, 50 kr, 40 kr, 60 kr och 60 kr.

www.varmlandsmetanol.se 
 VärmlandsMetanol AB, Box 61, 683 22 Hagfors  

VärmlandsMetanol AB är ett publikt bolag - aktierna är registrerade hos Euroclear

Villkor och anvisningar
Emissionsbeslutet är baserat på fullmakt till styrelsen från ordi-
narie bolagsstämma 12-06-26. Beslutet innebär att bolaget ska 
ge ut högst 180 500 B-aktier till en kurs om 65 kr per aktie. Vid 
full teckning tillför nyemissionen bolaget 11 732 500 kr.

På grund av beloppsregeln omfattas detta erbjudande ej av Finans-
inspektionens regler om prospektskyldighet enligt lagen om handel 
med finansiella instrument. Prospekt har ej upprättats.

Teckningskurs                                                                                                                                     
Grunden för teckningskursen är styrelsens bedömning av 
värdet på företaget med “know-how”, gjorda förstudier, MKB 
(miljökonsekvensbeskrivning), riskstudie, tekniska utredning-
ar, detaljplanearbete, antagen detaljplan, färdigställd Pre-Basic-
Engineering Package, påbörjad miljöprövning, framförhand-
lade tekniklicenser och avtal om råvaruleveranser samt förvärv 
av Uddeholmsbolagets brukskontor och mark för metanolfab-
riken i Hagfors.

Teckningsanmälan och betalning ska ske samtidigt                                                                   
Anmälan sker genom samtidig inbetalning av belopp svarande 
mot antalet tecknade aktier och insändande av teckningslista, 
som bifogats detta dokument. 

Anmälan är bindande och ska sändas till:  
 VärmlandsMetanol AB
 Box 61, 683 22 Hagfors                      
alternativt till fax: 0563-165 63 
eller inscannad teckningslista till: admin@varmlandsmetanol.se

Företräde                                                                                                                                             
Emissionen sker med företräde för nuvarande aktieägare, som 
oberoende av antal ägda aktier garanteras rätt att teckna (köpa) 
50 aktier. Därutöver garanteras ägare av aktie serie A och/eller 
B rätt att för varje tiotal ägda aktier teckna (köpa) en ny aktie 
serie B. 

Såväl allmänheten som ägare får givetvis teckna sig för 
valfritt antal aktier. Observera att lägsta antal aktier som 
får tecknas är 50 aktier till ett belopp om 3 250 kronor. För 
de nyemitterade aktierna gäller samma rätt som för befintliga 
B-aktier.

Teckningstid                                                                                                                                          
Aktierna ska tecknas under tiden 18 mars till och med 22 april 
2013.

Som avstämningsdag gäller 4 mars 2013. 

Tilldelning och besked om tilldelning                                                                                              
Styrelsen i VärmlandsMetanol AB beslutar om aktietilldelning. 
Vid överteckning garanteras ägare minst tilldelning enligt 
teckningsrätten.  
Besked om tilldelning meddelas senast vecka 19, 2013.  

Inbetalade, men för aktieteckning ej nyttjade medel, kommer 
att returneras senast vecka 20, 2013.

Leverans av aktier                                                                                                                                         
Efter tilldelning förs aktierna omedelbart in i aktieboken och 
levereras till aktieägarens VP-konto eller depå. 

Samtidigt som anmälan skickas in ska betalning ske till BG 289-4020


