
Erbjudandet
Fritt antal aktier får tecknas, dock minst 50 st. 
Nuvarande aktieägare garanteras 50 aktier. 
Därutöver ges företräde till 1 ny aktie på var 13:e 
ägd aktie. Nya aktieägare välkomnas.

Emissionsbelopp:        Max 12 635 000 kr

Antal emitterade aktier:    180 500 serie B

Teckningskurs:                          70 kr/aktie

Anmälningstid:        11 april - 16 maj 2016

Avstämningsdag:                  18 mars 2016
VärmlandsMetanols vd, Björn O. Gillberg, välkomnar både gamla 
och nya aktieägare att teckna aktier i bolaget.

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

Nu kommer bättre tider 
BioMetanol skattebefriad 1 jan 2016 

VärmlandsMetanol AB (publ)      grundat 2001

Inbjudan till aktieteckning

ä  långsiktiga spelregler kommer 2018 
ä  Sveriges fordonsflotta ska vara fossilfri 2030
ä  fem miljoner bensinbilar i Sverige behöver biodrivmedel

VärmlandsMetanol 
har ett färdigt koncept:
En projekterad förgasningsanläggning för 
bioMetanol

Världskoncernen ThyssenKrupp Industrial 
Solutions bygger

Garanti för anläggningens funktion och 
prestanda

Mark förvärvad och detaljplanelagd för fabriken

Tre års byggtid till produktionsstart

För mer information och teckningssedel:
www.varmlandsmetanol.se Tel: 0563-165 60

Ett tjugotal ingenjörer hos ThyssenKrupp har arbetat med projektering av 
vår bioMetanolfabrik. Tre års byggtid återstår från investeringsbeslut. Här 
läggs grunden för en ny svensk basindustri.
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framtagits, går att sälja som en “blåkopia” till andra projekt, i 
bl.a. Kanada, där VärmlandsMetanol och ThyssenKrupp i så fall 
blir affärspartners. På Thyssen Krupps referenslista finns ca 100 
kolförgasningsanläggningar. 

I konceptet ingår att behovet av syrgas och kvävgas täcks in-
ternt med hjälp av en s.k. luftgasfabrik. Under 2015 har luftgas-
fabriken skalats upp så att syrgas kan produceras för försäljning. 
Kostnaderna för att öka syrgasproduktionen, utöver eget behov, 
är i sammanhanget marginella. Avsättning finns i närområdet.

Bolagets redovisade tillgångar minus skulder uppgick per 
2015-12-31 till 22,3 MSEK. Därutöver finns betydande dolda 
värden hänförliga till egna mångåriga arbetsinsatser vid fram-
tagande av detaljplan, förstudier, MKB, riskstudie, tekniska ut-
redningar och tekniska dokument. Styrelsen bedömer att kost-
naderna för detta arbete, om det uteslutande hade upphandlats 
externt, skulle ha belastat bolaget med ca 85 MSEK. Till detta 
ska läggas betydande värden i form av förmånliga priser på 
framförhandlade tekniklicenser. 

I Sverige har statens beskattning av biodrivmedel stoppat 
nyinvesteringar i produktion av biodrivmedel sedan 2012. Vi 
har med framgång ägnat mycken tid åt politiskt lobbyarbete och 
information. Från 1 januari 2016 är bioMetanol skattebefriad.
Regeringen har lovat att senast 2018 komma med långsiktiga 
spelregler, som gör det möjligt att investera i biodrivmedelstill-
verkning. Under tiden ser vi till att vara förberedda för byggstart 
när långsiktiga spelregler kommer.  

Allmänheten och aktieägarna i VärmlandsMetanol AB erbjuds 
nu att teckna aktier i bolaget. Aktuell emission är ett led i att säker-
ställa behovet av rörelsekapital för den löpande verksamheten, 
miljötillstånd, förberedande markarbeten och kapitalanskaffning. 
Fullständiga villkor publiceras i denna informationsbroschyr.

Bakgrund 

Virkesförrådets utveckling sedan 1920-talet, glidande 5-årsmedeltal

Exklusive fridlyst mark och ägoslagen fjäll och bebyggd mark.
Källa: Officiell statistik från Sveriges Lantbruksuniversitet. Riksskogstaxeringen, 2014.

q Tillväxten i Sveriges skogar har årligen överskridit  
 avverkningen med ca 20% sedan 1920-talet. 
q Virkesförrådet ökar stadigt, en fördubbling på 80 år
q Skogen räcker för både skogsindustrins behov  
 och för att ersätta Sveriges bensin- och diesel- 
 konsumtion med bioMetanol. 
q Flera statliga utredningar har visat att skogs-  
 baserad bioMetanol är vägen till fossilfrihet:
 - SOU 1996:184 - Bättre klimat, miljö och hälsa med  
   alternativa drivmedel
 - Kommissionen mot oljeberoende 2006
 - Kungliga Vetenskapsakademiens rapport 2013,   
     Biodrivmedel nu och i framtiden

VärmlandsMetanol AB ska i Hagfors bygga världens första 
kommersiella fabrik för tillverkning av bioMetanol (träsprit) 
genom förgasning av skogsråvara. BioMetanol är ett prima 
högoktanigt motorbränsle som kommer att lanseras genom lågin-
blandning i bensin. Morgondagens elbilar kommer att drivas 
med el, som produceras med bränsleceller i fordonen. Metanol 
är ett idealiskt bränsle för bränsleceller. Fördelen med metanol 
är bl.a. att den i motsats till vätgas kan lagras, distribueras och 
hanteras vid normalt lufttryck. Jämfört med vätgas är metoden 
säker och kostnadseffektiv.

År 2030 ska fordonsflottan i Sverige vara oberoende av fossi-
la bränslen. Flera statliga utredningar och Kungliga Vetenskaps-
akademien har kommit till slutsatsen att bioMetanol tillverkad 
av svensk skogsråvara har förutsättningar att storskaligt ersätta 
bensin. Teknik och råvara finns. Skogen kan som bioMetanol bli 
vår inhemska ”oljekälla”.

Det världsledande ingenjörsföretaget ThyssenKrupp Uhde, 
namnändrat till ThyssenKrupp Industrial Solutions, har se-
dan 2009 arbetat med projektering av fabriken. Moderbola-
get ThyssenKrupp har 160 000 medarbetare i 70 länder, varav  
5 900 på ingenjörssidan. ThyssenKrupp Industrial Solutions har 
utsetts till EPC Contractor och svarar för fortsatt projektering, 
upphandling och byggnation samt garanterar anläggningens 
funktion och prestanda. ThyssenKrupp är ett av få företag i 
världen som har kompetens och ekonomiska resurser att klara av 
ett sådant åtagande. 

VärmlandsMetanol är ThyssenKrupps spjutspetsprojekt på 
biodrivmedelssidan. Det koncept, som under sex år gemensamt 

Milj. m3sk

Döda träd Lövträd Gran Tall

Morgondagens elbilar drivs med el, som produceras med bränsleceller i 
fordonen. En bränslecell fungerar som ett batteri, som ej behöver bytas ut 
eller laddas upp. I bränsleceller omvandlas kemiskt bunden energi, t.ex. 
bioMetanol, tillsammans med luftens syre till elektricitet, värme, vatten 
och fossilfri koldioxid. 

Luft

Metanol

Elektricitet

    Värme

Vatten och CO2

Fakta om fabriken
– Fabriken är kostnadsberäknad till 3,5 miljarder kr
– Finansiering 50/50 upplåning/eget kapital
– ThyssenKrupp Industrial Solutions bygger fabriken          
    med garanti för både funktion och prestanda
– Byggtid beräknas till tre år från beslut om byggstart
– In ca 1 100 ton skogsråvara/dygn (35 virkesbilar/dygn)
– Ut ca 375 000 liter metanol/dygn (12 tankbilar/dygn)
– Ca 700 personer får arbete under byggtiden
– Ca 50 personer får arbete på den färdiga fabriken 
– Ca 50 personer får arbete i anslutande verksamheter 



BioMetanol är fr.o.m. 1 januari 2016 helt befriad från skatter medan 
etanol och rapsoljediesel drabbats av energiskatt. De nya skatterna 
medför att marknaden för dessa produkter löper risk att kollapsa 
under 2016. De nya skattereglerna gäller enligt regeringen fram till 
2018 då ett långsiktigt regelverk ska vara på plats. Sannolikt införs 
s.k. kvotplikt för drivmedelsbolagen, varigenom det föreskrivs att de 
måste distribuera vissa kvantiteter biodrivmedel. I Finland finns re-
dan ett sådant system.

Framtiden 
Det är VärmlandsMetanols bedömning att fordonsflottan i Sverige 
och övriga EU under flera årtionden framöver kommer att domineras 
av förbränningsmotorer. Framtiden för bioMetanol ter sig tveklöst 
ljus mot bakgrund av EU:s direktiv med krav om maximalt 7 ener-
giprocent livsmedelsbaserade drivmedel fr.o.m. 2020. Lägg till detta 
Sveriges beslut att fordonsflottan ska vara fossilfri 2030.

Beträffande elfordon bedömer VärmlandsMetanol att morgondagens 
elbilar kommer att drivas med el, som produceras med bränsleceller 
placerade i fordonen. Metanol är ett idealiskt bränsle för bränslecel-
ler. Sverige har mer skog per capita än något annat EU-land samtidigt 
som virkesförrådet ständigt ökar. Skogen räcker både för att täcka 
skogsindustrins behov av råvara liksom för att ersätta Sveriges driv-
medelskonsumtion med skogsbaserade drivmedel som bioMetanol.

Finansiering/strategi
Frånvaron av långsiktiga skatteregler och ständiga skatteändringar 
har sedan 2012 lagt en kall hand över biodrivmedelsmarknaden. Så-
väl investerare som producenter väntar på det slutliga, långsiktiga 
regelverket. Det gäller med andra ord att hålla ut under några år. 
När regelverket kommer är VärmlandsMetanol ett av få företag som 
snabbt, tack vare det färdiga konceptet, kan få igång en storskalig 
produktion av bioMetanol.

Målet är att finansiera fabriken 50/50 med eget kapital/upplåning. 
Hittills har vi i takt med behovet tagit in kapital stegvis (trappstegs-
strategin).  Syftet har varit att göra projektet attraktivt inför en stor 
emission i samband med notering på handelsplats alternativt riktade 
emissioner till ett fåtal stora investerare. I väntan på det långsiktiga 
regelverket, sannolikt kvotplikt, måste vi under alla omständigheter 
fortsätta att ”duka bordet” för att attrahera de stora investerare, som 
behövs för att genomföra projektet. Aktuell emission låter sig, efter-
som den sker i egen regi, genomföras utan kostsam, extern byråkrati.

Förväntat resultat efter skatt (MSEK/år vid fortsatt skattefrihet):
Resultatet gäller den första anläggningen och baseras på antagna 
kostnader och metanolpris 2018 samt full produktion år 3. Försälj-
ning av syrgas ingår ej i kalkylen. Efterföljande anläggningar kom-
mer att visa väsentligt bättre lönsamhet.

År 1  År 2  År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
108 173 215 229 243 257 271 285 299 311

Vi har med små medel nått långt. Betydande värden har skapats. Vårt 
projekt har blivit ett internationellt spjutspetsprojekt för bioMetanol. 
Någon ytterligare mindre emission är inte aktuell. Framemot 2018 
handlar det om notering på handelsplats alternativt riktade emissioner 
till några större investerare. I det senare fallet kommer styrelsen att 
slå vakt om nuvarande ”småägares” intressen genom att ställa krav 
om inlösen till bra pris för dem, som så önskar.

Uddeholm den 31 mars 2016

Björn O. Gillberg, vd VärmlandsMetanol AB

VD:s lägesrapport inför emissionen
Affärsidén
VärmlandsMetanol och ThyssenKrupp Industrial Solutions, f.d. 
Uhde, har under sex års tid utvecklat ett unikt koncept för att i Hag-
fors bygga en fabrik för tillverkning av bioMetanol genom förgas-
ning av skogsråvara.

VärmlandsMetanols affärsidé är att, utöver bioMetanolfabriken i 
Hagfors, bygga flera identiska anläggningar och bli en ledande till-
verkare av bioMetanol. Därutöver är avsikten att, tillsammans med 
ThyssenKrupp, utifrån det framtagna konceptet, offerera bioMeta-
nolfabriker på EPC-basis (ingenjörsarbete, upphandling och bygg). 
I begreppet ”koncept” ingår miljökonsekvensbeskrivning, säker-
hetsrapport, riskstudier och all annan dokumentation, som behövs 
för nödvändiga tillstånd. Utifrån konceptet kan genomförandetiden, 
jämfört med en första fabrik, kortas från tio år till cirka fyra år, vilket 
innebär betydande kostnadsreduktion för efterföljande anläggningar. 

En kanadensisk gruppering har visat intresse för att med hjälp av 
VärmlandsMetanol och ThyssenKrupp bygga en bioMetanolfabrik 
på EPC-basis i provinsen Quebec. Diskussion inleddes med denna 
gruppering 2014 och pågår fortfarande. Diskussioner har under 2015 
också inletts med intressenter i ytterligare ett land.

ThyssenKrupp Industrial Solutions
ThyssenKrupp Industrial Solutions engagerades år 2009 för projek-
tering av rubricerad bioMetanolfabrik. ThyssenKrupp har sedan dess 
levererat en omfattande teknisk och ekonomisk förstudie för fabriken, 
Pre-Basic Engineering Package och ett s.k. Design Basis Document, 
som kommer att ligga till grund för det fortsatta ingenjörsarbetet. 

Avtal om licensbelagd teknik har färdigförhandlats med teknikleve-
rantörer som svarar för nyckelkomponenter. Leverantörer av icke li-
censbelagd teknik har identifierats och valts. Överenskommelse har 
ingåtts med Thyssen Krupp av innebörden att man till fast pris, utifrån 
ett s.k. EPC-kontrakt (Engineering, Procurement and Construction), 
tar på sig ett totalansvar för att uppföra och driftsätta bioMetanol-
fabriken. Från det att finansieringen av anläggningen har lösts kan 
ThyssenKrupp uppföra och driftsätta fabriken inom 3-4 år.

Miljöprövningen 
MKB, riskstudie och andra dokument som behövs för att inge en till-
ståndsansökan till mark- och miljödomstolen i Vänersborg, färdig-
ställdes under 2014. Vissa kompletteringar av materialet har därefter 
gjorts beträffande förläggning och utformning av råvattenintaget. En 
ansökan om strandskyddsdispens för lokalisering av pumphus har in-
givits till den lokala miljö- och byggnadsnämnden. Tillståndsansökan 
för hela projektet kommer att inges först när finansiella förutsättning-
ar finns för att uppföra bioMetanolfabriken.

Värdet
I kraft av egen kunskap, sparsamhet och 1500 ägare har Värmlands-
Metanol nått långt. Styrelsen bedömer att värdet uppgår till ca 100  
MSEK. 

EU
EU har 2015 beslutat att jordbruksbaserade biodrivmedel fr.o.m. 
2020 ska begränsas till 7 energiprocent. Därutöver ska fr.o.m. samma 
tidpunkt andelen biodrivmedel för transporter inom EU uppgå till 
minst 10 procent. Detta är klara signaler till finansmarknaden att bio-
drivmedel framöver ska tillverkas av bl.a. skogsråvara. 

Det ljusnar
Anläggningen är kostnadsberäknad till 3,5 miljarder kronor. Värm-
landsMetanols bank såg mycket positivt på möjligheterna att under 
2012 lösa hela finansieringen. Biodrivmedel var vid denna tidpunkt 
helt befriade från koldioxid- och energiskatt. Därefter har biodrivme-
del i omgångar belagts med energi- och koldioxidskatt, som resulterat 
i att bolagets metanol prismässigt inte kunnat konkurrera med bensin. 
Banken avvaktar sedan dess med kapitalanskaffningen i väntan på 
långsiktiga skatteregler. 



VärmlandsMetanol AB - ledning/styrelse
Styrelseordförande:
Wollmar Hintze, civilingenjör och tekn. dr i kemiteknik (Lund), 
f.d. miljöchef vid Citytunnelprojektet i Malmö och Öresunds-
förbindelsen, idag rådgivare i miljöstrategiska och process-
tekniska frågor till svensk industri.
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:
Torbjörn Lindskog, civilekonom och f.d. vd vid Norma Precision 
AB i Åmotsfors, styrelseledamot i Lennartsfors AB och Norma 
Precision AB, samt styrelseordförande i Aircoil AB i Årjäng.
Sture Sonebrink, företagare och aktiv skogsbrukare som byggt 
upp ett av Sveriges större privata skogsinnehav, en av Värmlands-
Metanols grundare, har suttit i styrelsen sedan starten 2001.
Margareta Thyselius, adjungerad styrelseledamot efter pensio-
neringen från arbetet som VärmlandsMetanols ekonomichef, 
tidigare ekonomiansvarig vid Akademikonferens, SLU och 
Miljöcentrum.
Revisor: Stefan Lidén, PwC.

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 or-
dinarie bolagsstämma 2015-06-23. Beslutet innebär att bolaget 
ska ge ut högst 180 500 B-aktier till en kurs om 70 kr per aktie. 
Vid full teckning tillför nyemissionen bolaget 12 635 000 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 utredningar, 
detaljplanearbete, antagen detaljplan, färdigställd Pre-Basic-
Engineering Package, påbörjad miljöprövning, Design Basis 
Document, framförhandlade tekniklicenser samt förvärv av 
Uddeholmsbolagets brukskontor och detaljplanelagd mark för 
bioMetanolfabriken i Hagfors.

Teckningsanmälan och betalning ska ske samtidigt                                                                   
Anmälan sker genom samtidig inbetalning av belopp svarande 
mot antalet tecknade aktier och insändande av teckningssedel, 
som bifogas detta dokument (kan även hämtas på vår hemsida). 

Anmälan är bindande och ska sändas till:  
 VärmlandsMetanol AB
 Box 61, 683 22 Hagfors 
alternativt till fax: 0563-165 63 eller inscannad teckningssedel 
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 var trettonde (13:e) ägd aktie teckna (köpa) en ny 
aktie serie B. 

Såväl allmänheten som ägare får teckna sig för valfritt 
antal aktier. Observera att lägsta antal aktier som får teck-
nas är 50 aktier till ett belopp om 3 500 kronor. För de nyemit-
terade aktierna gäller samma rätt som för befintliga B-aktier.
I syfte att öka ägarspridningen har huvudägarna åtagit sig att 
avstå teckningsrätter till förmån för nya aktieägare.

Teckningstid                                                                                                                                          
Aktierna ska tecknas under tiden 11 april till och med 16 maj 
2016. Som avstämningsdag gäller 18 mars 2016. 

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 24, 2016.  

Inbetalade, men för aktieteckning ej nyttjade medel, kommer 
att returneras senast vecka 25, 2016.

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

VärmlandsMetanol AB - ägarförhållanden
ä Bolaget har före nu aktuell emission utgivit 1 385 729 aktier
ä Aktiekapitalet uppgår till 1 385 729 SEK
ä Bolaget har ca 1500 aktieägare
ä Aktierna är fördelade på 400 000 A-aktier med röstvärdet 1 
    samt på 985 729 B-aktier med röstvärde 1/10
ä A-aktierna ägs av fyra privatpersoner samt två bolag och   
    Hagfors kommun. B-aktierna ägs av 1450 privatpersoner och  
    ett 40-tal bolag.
ä Vid den senaste emissionen 2013 utgavs 180 500 B-aktier   
 till en kurs om 65 kr per aktie. Emissionen blev övertecknad  
 och tillförde bolaget 11 732 500 kr i nytt kapital.

För mer information se www.varmlandsmetanol.se 

VärmlandsMetanol AB!

Aktieägare A-shareholders 
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71% 

400 000 A-aktier 

985 729 B-aktier 

A- aktieägare 

Stiftelsen 
Miljöcentrum 

23% 

Marianne och 
Björn Gillberg 

12% 
Jan Bernander 

23% 

Skogsbolaget 
Sture Sonebrink 

20% 

Sture Sonebrink 
4% 

Hagfors kommun 
12% 

LRF 6% 

Miljöcentrum foundation 
Marianne and Björn Gillberg 
Jan Bernander 
Skogsbolaget Sture Sonebrink AB 
Sture Sonebrink 
The city of Hagfors 
LRF 
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