Bruks AB köper Klöckner Wood
Technology GmbH och startar
bolag i USA.
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ruks AB i Sverige köper Klöckner Wood Technology GmbH i
Tyskland. Parterna i de båda bolagen har enats om affären som
kommer att vara till fullo genomförd under januari månad 2001.
Klöckner blir ett helägt dotterbolag till Bruks. Koncernen kommer
att ha en omsättning på ca 21 miljoner EUR med ca 170 anställda.
Exportandelen blir över 80 %.
Klöckner Wood Technology GmbH startades 1897 i byn
Hirtscheid ca 100 Km nordväst om Frankfurt. Bolaget ägs idag till
90 % av Bengt Nilsson. Bruks AB bildades 1959 i Arbrå ca 300 Km
norr om Stockholm. Bolaget ägs av två lokala investmentbolag.
Bruks och Klöckner är idag konkurrenter främst vad gäller biprodukthanteringsutrustning till större sågverksanläggningar men
Klöckner har specialiserat sig mera mot mindre sågverk och framför allt mot boardindustrin.
Med den här sammanslagningen blir koncernen.
• Marknadsledare för sågverkens biprodukthantering.
• Den största leverantören av trumhuggar
• Bredare produktprogram mot boardindustrin.
• Bredare produktprogram mot trärecyclingindustrin
• Återförsäljare i 50 länder.
För att komma in på den största marknaden i världen kommer
Bruks-Klöckner och Bengt Nilsson under hösten 2000 gemensamt
att starta ett nytt bolag i USA.

ShellGruppen startar ny stiftelse
och utvecklar förnyelsebar energi

Mätsystem för
NOx-redovisning:
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www.gasanalys.com
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Analysatorer för:
NH3, HCl, H2O, H2S,
HF m.fl.

Shell Foundation ska stödja global utveckling av en långsiktig hållbar energiförsörjning och projekt som fokuserar på sociala frågor.
Stiftelsen har 270 miljoner kronor som startsumma.
Man ska bidra med medel och expertis till projekt som särskilt
stödjer sociala och miljömässiga problem relaterade till energitillgång
och energianvändning. Stiftelsens arbete ska komplettera de Shellföretagens övriga lokala engagemang och investeringar.
Stiftelsens program för förnyelsebar energi stödjer dels projekt för
miljöanpassad och renare energianvändning och dels projekt som
bidrar till att bekämpa fattigdom i u-länder genom att ombesörja
energitillgång från förnyelsebara energikällor. Under de kommande
tre åren ska stiftelsen stödja projekt av denna karaktär med cirka 180
miloner kronor.
Det största projektet som stöds är Biodiversity Assessment Programme vid Smithsonian Institution. Det kommer att få drygt 25
miljoner kronor under en femårsperiod för att utveckla tekniker för
att kartlägga biologisk mångfald, särskilt i ekosystem som kan påverkas av energiutvinning och utveckling.
Shell Foundation kommer att ha ytterligare två globala program.

För explosiva och giftiga
gaser samt syre.
www.gaslarm.com

Statoil går in i Cambi Bioenergi AS

BOO INSTRUMENT

Det gäller företaget Vänerbygdens Pellets AB som producerar
15.000 ton pellets per år i Säffle
samt har kundavtal med 11 värmeanläggningar i Sverige och
två i Norge.
Snart öppnar dessutom Statoli tillsammans med Norske Skog
en pelletsfabrik i Brumundal.

Cambi gjorde förra året ett underskott på 31 miljoner kronor,
främsta orsaken till detta var att
företagets olika projekt blivit för
utspridda säger Cambis styrelseordförande Alf Lau till norska
Bioenergi och framhåller samtidigt företagets bruna pellets som
”er framtiden”
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STOCKHOLM-GÖTEBORG-OSLO-HELSINKI

STOCKHOLM:
Tel: 08-747 22 50
Fax: 08-747 16 45
GÖTEBORG:
Tel: 031-89 11 40
Fax: 031-89 11 41
sales@boo-instrument.se
www.boo-instrument.se
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