Notiser

Råsjö på väg att köpa SÅBI?

D

rygt 90 procent av Såbi
ABs aktier har varit till
salu under en tid. Tre
företag har lagt bud på Såbi. Efter utvärdering kvartstår Råsjö.
Ett Letter of Intent avseende förvärv av dessa aktier har nu undertecknats av Råsjö Torv AB och
Såbi AB.
– Avsikten är att affären skall
genomföras före sommaren om
vår granskning av Såbis böcker
blir tillfredställande, säger Bernt
Hedlund.
– Råsjös och Såbis verksamheter kompletterar varandra väl och
vi ser Råsjö som en stabil och seriös potentiell ägare. Om affären
genomförs kommer den att gagna både nuvarande ägare och
anställda samt övriga intressenter, säger Såbis VD Björn Lothigius.
- Råsjös VD Bernt Hedlund
framhåller att Såbis stora kunnande inom pellets- och trädbränslehanteringen ger ett lyft
för hela koncernen. Det tjänar

inte minst våra nuvarande och
blivande kunder på.
– Såbi ligger ju också väldigt
långt framme med leveranser till
villakunder, något som är mycket positivt, tillägger Berndt Hedlund i en kommentar.
Lars Göran Harrysson som
ansvarat för Såbis handel med råa
trädbränslen övergår till annan
verksamhet. Inriktningen att expandera Såbis handelsverksamhet påverkas ej.
Råsjö Torv AB som sedan två
år ägs av finska Vapo är Sveriges
största leverantör av energi- och
växttorv. Dotterbolaget Mebio
har dessutom pelletsproduktion
vid en fabrik.
Såbi AB producerar och handlar med råaträdbränslen samt
träpellets. Omsättningen 2003
blir drygt 300 Mkr. Antalet anställda är 50 personer.
Den gemensamma koncernen
kommer att under år 2004 omsätta drygt 800 Mkr och ha ca
120 personer anställda.
Lennart Ljungblom

Lantbrukskooperationen växer
inom bioenergin

F

rån LRF:s hemsida hämtar vi följande information. Vilket kan vara av
intresse då det inte var länge sedan gruppen köpte aktiemajoriteten i SBE Svensk Brikettenergi av Kinnarps som avvecklade
hela sitt innehav.
Exempel på energiföretag som
ägs av LRF och/eller lantbrukskooperationen:

Färdig värme
* Lantmännen Energi AB, helägt
dotterbolag till Svenska Lantmännen
* Agrovärme AB, ägs till 91 procent av Svenska Lantmännen
och till 9 procent av LRF

Skogsbränslen
* Södra energi AB, helägt dotterbolag till Södra Skogsägarna
* Naturbränslen AB, ägs till 50
procent av skogsägarföreningen
Mellanskog och till 50 procent
av Centrala Sågverksföreningen.

Salix/energiskog
* Agrobränsle AB, ägs till 91 procent av Svenska Lantmännen
och till 9 procent av LRF

Pellets och färdig värme
* Mellanskog Bränsle AB, helägt
dotterbolag till Mellanskog
* Svensk Brikettenergi, ägs till 91
procent av Agro Oil AB och till
9 procent av Jarl Mared (VD)

Pellets och rapsmetylester
* Agro Oil AB, helägt dotterbolag till Svenska Lantmännen Agro Oil

Bioetanol
* Agroetanol AB, ägs till 50 procent av LRF och till 50 procent
av Svenska Lantmännen
Biogas
* Linköping Biogas AB, ägs till
60 procent av Tekniska Verken
Linköping och till 40 procent av
Swedish Meats.

Report from HannoverMesse2003

T

he
HANNOVER
MESSE 2003 again has
appeared this year as a
huge event. Around 210,000
square meters was occupied by
6,238 exhibitors of whom 2,979
came from abroad.
Considered as the world’s biggest industrial fair Hannover
messe let exhibitors to be out in
force to present all the latest industrial trends and offer a comprehensive survey of the entire
production chain from R&D,
design, engineering and production
to marketing and after sales service.
Some countries were representing new trends in renewable
energy technology promoting
not one but few different renewable energy sources using the
same stand.
Bioenergy sector, even that
was not the biggest among other energy technologies such as
wind, solar or very popular fuel cells,
indicates constant grow of interest.
Sweden of course was present
in Hannover Messe as well. Swedish Energy Group representing

11 different companies was
gathering the visitors around
well organized stand (picture).
Among representatives from
different European regions
Nordrhein-Westfalen (NRW)
seamed to be very attractive and
interesting for all the visitors.
NRW State Initiative has
been leading in the fields of energy consulting and transfer of
knowledge. Since 1988 NRW
have promoted more than
44,000 energy projects in Nordrhein-Westfalen inclusive of 38
particularly innovative key projects with more than 560 million euros. More then 3,000 experts have been actively involved
in the areas of energy concepts
for specific industries, energy
services, housing and construction, decentralized power systems, photovoltalics, solar energy, hydroelectric power, fuel
cells, the hydrogen energy industry
and among many more biomass.
Even that biomass field, and
all the companies involved in
this sector, did not play signifi-

cant part during this year it can
be generally concluded that like
each time the exhibition overwhelm by its size, splendor form
and very effective organization. I
am sure that even very fussy visitors and customers should be satisfied at the end.
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1. Swedish stand in
HannoverMesse 2003
represented also some of the
member companies of the
Swedish Bioenergy Group
2. Portugies company Ventil since 1971 the company has been
evolving activities in the
manufacture of the equipment
for environmental protection.
At the picture three-passage fluegas tube type boiler designed for
solid fuels (dry or wet).
3. The future dsigned fuel cell
cars are right here - vision for the
future by GM. From one hand
freedom for designers and
customers, from the other
freedom from emissions and oil.
Dorota Natucka
Bioenergy International
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