
Vad har pengarna som förbrukats i Afrika använts till? 
Övriga utiandsprojekt och deras status. 

SEKAB har arbetat aktivt för att tillförsäkra sig tillgång till hållbar och billig etanol, dels genom 
att aktivt delta i projektutveckling dels genom att söka möjligheter eller optioner till off-take-avtal 
där andra parter varit drivande. Off-take-avtal innebär att SEKAB tecknat avtal om köp av etanol 
och kan jämställas med ett köpeavtal. 

Även om SEKAB har varit aktiv i projektutvecklingen så har ambitionen alltid varit att finansiera 
produktionsanläggningar med externt kapital med undantag för anläggningen i Polen. 

De två off-take-avtal som SEKAB har tecknat innebär att del av det behov som SEKABs gröna 
kemi och dieselersättning kommer att ha på hållbar etanol till en låg kostnad tillgodoses. 

Projektutveckling 
SEKAB har investerat i projekt och fabriker med avsikten att tillförsäkra sig tillgång på billig och 
hållbar etanol. Till och med 31 december 2008 har SEKAB tillfört medel med: 

Afrika-projekten (Tanzania o Mocambique) 
Polen 
Ungern 

107MSEK 
160 " 

84 " 

Projektet i Tanzania är i förberedelsestadiet för att bygga en etanolanläggning finansierat med 
externt kapital. Mark har preparerats, fröodling har hyrts och kompetens har rekryterats bl a ett 
antal utländska experter. Under 2008 tillfördes projektet 65 MSEK varav 1/3 har använts till 
löner, social avgifter o dyl, drygt 20% till konsulter och nästan 20% till material tex frö. Nedan 
bild från en fröodling. 

SEKAB i Mocambique arbetar med att hitta lämplig mark för odling och olika tester 
genomförs. Under 2008 har 8 MSEK använts i huvudsak(70%) till konsultinköp. 



I Polen byggs en fabrik som beräknas vara klar får att starta produktion av etanol från majs i 
mitten av 2009. Projektet drivs tillsammans med en lokal partner. SEKAB äger 49% av aktierna i 
ett gemensamägt bolag. 

Ungern har ett stort överskott av majs och är vällämpat för etanolproduktion med korta 
transportsträckor och låga majs priser. Bolaget som SEKAB är delägare i äger mark och 
projekteringsunderlag. Ambitionen var även i Ungern att med nytt externt kapital finansiera 
bygget av en produktionsanläggning, men projektet ligger nu vilande. Diskussioner har förts med 
intressenter för en avyttring. 

Off-take-avtal 
Med off-take-avtal avses ett inköpsavtal som gäller med vissa volymer etanol under en viss 
tidsperiod, oftast 10 år, och till fastställda priser eller relaterade till något pris. 

Motivet för att ingå off-take-avtal är att ra tillgång till billig och hållbar etanol. För närvarande 
har SEKAB två off-take-avtal, Ghana och Polen och optioner på ytterligare avtal. Kostnaderna i 
samband med off-take-avtal har i huvudsak avsettkonsultinköp, resekostnader m m. 

Projektet i Ghana ägs av två lokala bolag och SEKAB har en option att gå in som delägare. En 
anläggning ska byggas med extern finansiering och SEKAB har ett tioårigt off-take avtal med 
möjlighet att bryta överenskommelsen om inte alla villkor är uppfyllda. Den mesta etanolen 
planeras att säljas i Europa. 

I Togo involverades SEKAB får att tillsammans med Svenska Nycomb lära sig vilka 
förhållanden som gäller i Afrika. Eftersom utvecklingen senare gått mycket snabbare i Tanzania, 
har en överenskommelse träffats att stoppa investeringarna .. 

I Tjeckien finns planer på en etanolfabrik, finansierad med externt kapital. SEKAB har option 
på ett tioårigt off-take avtal med ett det tjeckiska bolaget som kommer att äga anläggningen. 

I Colombia_har SEKAB diskuterat off-take-avtal med lokala investerare som sedan ratt 
finansiella problem varför diskussionerna ligger vilande. 

Slutligen, SEKAB har kontinuerliga diskussioner med olika parter för att tillförsäkra sig tillgång 
till hållbar och billig etanol. Här kan nämnas att tex. diskussioner förts med ett utvecklingsbolag 
i Brasilien. 



lor har vi förstått att regionala bedömare fruktade att kunskap och utveckling 
då riskerade att flyttas bort från Norrlands kustland och kanske från Sverige. 
Det hotade inte bara sysselsättningen på kort och medellång sikt utan även 
regionens allmänna utvecklingskraft Detta tycks ha varit ett avgörande skäl 
för de tre kommunerna att engagera sig som delägare och finansiärer. Ett poli
tiskt intresse låg alltså bakom ett slags räddningsaktion . Det kommunala en
gagemanget förverkligades under 2005, då energibolagen blev delägare och 
gick in med visst kapital, tillsammans med en privat grupp. 

Det kan noteras att NEKABs styrelse i september 2006 konstaterade att 
SEKAB hade ytterligare kapitalbehov till följd av expansionen men att det då 
inte bedömdes önskvärt att ta i ytterligare en investerare "med hänsyn till vär
det att behålla SEKAB i regional ägo". Vid sidan av detta fanns det rent finan
siella motivet att en del av överskottet från SEKABs affärsverksamhet kunde 
allokeras till utvecklingsverksamheten för cellulosaetanol, som bl a bedrivs i 
den s.k. Pi loten. 

Att det kommunala engagemanget kanaliserades via just de tre energibolagen 
kan ses mer som en praktikalitet Kommunala bolag kan ses som ett av flera 
verktyg för politiken, även när en åtgärd inte ligger helt inom de kommunala 
bolagens kärnverksamhet Samtidigt fanns ett rent sakligt intresse för energ i
bolagen att engagera sig i den del av SEKAB som rörde utvecklingen av nya 
energikombinat 

l sin verksamhet med bl a fordonsbränslen har SEKAB-koncernen hela tiden 
varit beroende av en trygg försörjning av råvaror till rimliga priser. En stor del 
av råvaran för den förädlade etanolen och övriga produkter har köpts från 
Brasilien och övriga Latinamerika. Av både miljö- och kostnadsskäl har företa
get övervägt att utnyttja det stora spannmålsöverskott som tidvis har uppstått i 
Europa. Det har rört majs och andra grödor. Intressenter i några länder har 
kontaktat SEKAB som i flera fall gjort sonderingar, vilket i Polen och Ungern 
lett till direkta investeringar. 

Sockerrör anses ge ett bra utbyte av råvara för etanol. l takt med skiftande 
förutsättningar, vissa affärsmotgångar när det gäller prisnivåer samt varieran
de leveranssäkerhet har bolaget fr.o.m. 2004/2005 allvarligt prövat möjlighe
ten att säkra leveranser från Afrika, bl a Tanzania. Man ville alltså trygga en 
långsiktig försörjning av hållbar och kostnadseffektiv etanol. Olika möjligheter 
har övervägts - från att stödja tillkomsten av produktion och teckna långsiktiga 
leveranskontrakt till att själv bli delägare i nya produktionsanläggningar. Det 
har kommit att leda till vissa investeringar med - som det visade sig i efter
hand - stora risker och förseningar. Redan förvaltningsberättelsen för år 2005 
angav att bolaget förberedde "investeringar i utlandet" för att säkra den lång-
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Jag godkänner 

l Västerbottensnytt Byt region 

Dyr jakt på etanol utomlands 
28 maj 2009 

Sekabs jakt på nya etanolleverantöerer har kostat många 
miljoner. Västerbottensnytts granskning visar att flera av 
satsningarna varit fruktlösa. 

Etanoltillverkaren Sekabs bas finns i Örnsköldsvik, men för några år sedan när bolaget 

expanderade kraftigt behövde man säkra tillgången på råvara och sökte sig därför 

utomlands. 

Sekabs internationella satsningar sträcker sig långt ut i världen och de har också kostat en 

hel del pengar. 

Förrutom 100-miljonersatsningen i Tanzania, där tiden nu håller på att rinna ut, har 

bolaget drivit utveklingsprojekt i både Sydamerika och Östeuropa. 

En förstudie i västafrikanska Togo har kostat över 20 miljoner utan att ge något resultat. l 

Colombia har man satsat pengar på förhandlingar utan att något avtal träffats. 

l Tjeckien och Ghana har Sekab tecknat avtal med etanolleverantörer och i Polen har man 

satsat omkring 200 miljoner kronor på en egen etanolfabrik som just nu håller på att tas i 

drift. 

- l Polen så tror vi att vi ska få tillbaka dom satsade pengarna med en bra utveckling, 

säger Björn Edström, VD för Sekab. l Afrika riskerar vi att tappa en ganska stor slant. 

Just nu pågår en omstrukturering av hela sekabkoncernen och den kommer att leda till att 

all verksamhet koncenteras till Sverige framöver. 

-Totalt sett har vi mer och större projekt i Sverige, säger Björn Edström. Om man har en 

investeringsportfölj får man försöka se till helheten. Sekab är ju ett ganska stort företag 

och står inte och faller med ett projekt, utan totalt sett tror jag att vi kan vara nöjda med 

våra investeringsprojekt Sen är det så med alla investeringsportföljer, det finns både 

gungor och karuseller. 

Mimmi Jonsson 
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