
Mellan 

1. Norrlands Etanolkraft AB, 556303-6986, nedan benämnd NEAB 

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO 

3. Övik Energi AB, 556019-1750, nedan benämnd ÖEAB 

4. Skellefteå Kraftaktiebolag, 556016-2561, nedan benämnd Skellefteå Kraft 

5. Umeå Energi AB, 556097-8602, nedan benämnd UEAB, och 

6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget 

har denna dag träffats följande 

AVTAL OM BRYGGFINANSIERING 

1. Inledning 

1.1 
Parterna 1 till 6 i detta avtal, såsom de numrerats ovan, är nedan gemensamt be
nämnda såsom Avtalsparterna. Parterna 1 och 2, såsom de numrerats ovan, be
nämns nedan gemensamt såsom Ägarna. 

2. Bakgrund 

2.1 

1 

Aktierna i Bolaget ägs till 50 % vardera av Ägarna. Mellan Ägarna gäller ett den 16 
mars 2005 tecknat konsortialavtal, nedan kallat Konsortialavtalet. Mellan Avtalspar
terna gäller ett den 23 november 2006 tecknat investeringsavtal, nedan kallat Inve
steringsavtalet Avtalsparterna har vidare i särskilt upprättat avtal med rubrik Avtal 
om ändri~enskommit om ändringar i Konsortialavtalet och lnvesteringsavta-

let. ~ 

~;ändelse ~e överensstämmelse mellan förevarande avtal och Konsortia
lavtalet eller Investeringsavtalet i sistnämnda avtals nu gällande versioner, skall fö
revarande avtal äga företräde. 

2.3. 
Detta avtal är föranlett av finansieringsbehov för dels Bolaget, dels SEKAB BioFuels 
& Chemicals AB, 556263-4088, som ingår i den koncern i vilken Bolaget är moder
företag. 



2 

2.4 
Avtalsparternas gemensamma avsikt är att extern part eller externa parter skall er
bjudas delägarskap i Bolaget eller i andra företag som ingår i den koncern i vilken 
Bolaget är moderföretag, varvid delägarskapet avses erbjudas under sådana villkor 
att det aktuella finansieringsbehovet helt eller delvis kommer att bli tillgodosett. Nå
gon överenskommelse har emellertid ännu inte träffats i förevarande hänseende med 
extern part. 

Enligt Konsortialavtalet skall Ägarna gemensamt svara för Bolagets finansiering 
enligt principen att vardera Ägare tillskjuter den andel av aktuellt finansieringsbehov 
som svarar mot den Ägarens andel av Bolagets aktiekapital. 

ECO har emellertid meddelat att EGO för närvarande inte kan medverka till att lämna 
ytterligare finansiering till Bolaget. 

För att undanröja att Bolaget och SEKAB BioFuels & Ghemicals AB skall stå utan 
finansiering från årsskiftet 2007/2008, utfäster sig NEAB, ÖEAB, Skellefteå Kraft och 
UEAB att medverka till tillfällig finansiering under de villkor och förutsättningar som 
anges nedan. EGO förpliktar sig å sin sida att medverka till tillkomst av avtal om 
delägarskap med extern part eller externa parter samt tecknar borgen enligt avtalets 
bestämmelser härom. 

3. Delägarlån 

3.1 
NEAB förbinder sig att såsom långivare medge Bolaget såsom låntagare ett kontant 
lån, nedan kallat Delägarlånet, till ett högsta belopp om etthundrasjuttiomiljoner 
(170 000 000) kronor. 

3.2 
Bolaget äger avropa utbetalningar av Delägarlånet under det första och andra kvar
talet 2008. Avrop skall föregås av beslut i Bolagets styrelse, som har att kontinuerligt 
pröva Bolagets likviditetsbehov. Bolagets likviditetsbehov är beräknat i enlighet med 
bilagda likviditetsprognos, bilaga 1. Bolaget kan inte påfordra utbetalning på Del
ägarlånet som inte blivit avropad senast 2008-06-30. 

NEAB:s förpliktelse att utbetala Delägarlånet gäller inte om grund för förtida upp
sägning av Delägarlånet föreligger vid avropstillfället enligt bestämmelserna i punkt 
3.5. 
3.3 
Delägarlånet löper med ränta motsvarande Riksbankens vid varje tidpunkt gällande 
reparänta med tillägg av två procentenheter. Ränteberäkning sker på utbetalt låne
belopp. Räntan förfaller till betalning kvartalsvis i efterskott varje den 31 mars, 30 
juni, 30 september och 31 december och skall betalas av Bolaget utan att särskild 
avisering sker av NEAB. 

3.4 
Delägarlånet löper utan amortering intill dess att avtal träffats av Ägarna med extern 
part om dennes inträde som delägare i Bolaget eller i annat företag som ingår i den 

{} l 

, 
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koncern i vilken Bolaget är moderföretag. Avtalet med extern part - som kan avse en 
eller flera externa parter - kan avse såväl omedelbart delägarskap - såsom riktad 
nyemission - som avtal som erbjuder framtida delägarskap - såsom utgivande av 
konvertibelt skuldebrev - och benämns nedan PartneravtaL När Partneravtal träffats, 
skall Delägarlånet återbetalas i dess helhet av Bolaget till NEAB inom tre månader 
räknat från den tidpunkt då Partneravtalet träffades. 

3.5 
NEAB äger rätt att säga upp Delägarlånet till betalning vid tidpunkt som NEAB be
stämmer om någon av följande omständigheter föreligger: 
a) Bolaget har inte fullgjort betalning av ränta eller återbetalning av Delägarlånet i rätt 
tid . 
b) Det kan antas att Bolaget är på obestånd. 
c) Det finns skälig anledning att anta att Bolaget inte kommer att fullgöra sina betal
ningsförpliktelser mot NEAB. 

Om återbetalning av Delägarlånet inte skett dessförinnan, äger vidare NEAB rätt att 
från och med 2008-12-31 säga upp Delägarlånet till betalning vid tidpunkt som NEAB 
bestämmer. 

3.6 
Om betalning av förfallet belopp ej sker i rätt tid, utgår dröjsmålsränta enligt 6 § ränte
lagen på det förfallna beloppet till dess att betalning sker. 

4. ställande av säkerhet genom borgen 

4.1 
ÖEAB, Skellefteå Kraft och UEAB förbinder sig under nedanstående villkor och förut
sättningar att ställa säkerhet genom borgen såsom för egen skuld intill ett högsta be
lopp om sammanlagt trehundrafemtiomiljoner (350 000 000) kronor för SEKAB Bio
Fuels & Chemicals AB:s rätta fullgörande av betalningsförpliktelser enligt avtal om 
kredit i räkning som SEKAB BioFuels & Chemicals AB ingår med svensk bank. 

Borgensförbindelserna förutsätter att det kreditavtal som SEKAB BioFuels & Chemi
cals AB ingår med banken har villkor som är allmänt förekommande för krediter av 
ifrågavarande slag med angiven säkerhet och att SEKAB BioFuels & Chemicals AB 
innan kreditavtalet träffas bereder ÖEAB, Skellefteå Kraft och UEAB tillfälle att utvär
dera kreditvillkoren. 

4.2 
Borgensförbindelserna skall vara beloppsbegränsade och för ÖEAB högst lyda på 
157 500 000 kronor, för Skellefteå Kraft högst lyda på 157 500 000 kronor och för 
UEAB högst lyda på 35 000 000 kronor. 

4.3 
Bolaget äger genom skriftligt meddelande till ÖEAB, Skellefteå Kraft och UEAB se
nast 2008-06-30 påropa att borgensförbindelserna skall tecknas och anvisa den bank 
till vilken förbindelserna skall lämnas. Om så ej skett inom angiven tid, är ÖEAB, 
Skellefteå Kraft och UEAB ej längre förpliktade att ingå borgensförbindelser. 



Förpliktelse för ÖEAB, Skellefteå Kraft och UEAB att teckna borgen gäller dock inte 
om dessa enhälligt meddelar och kan påvisa att det vid tidpunkten för påropaodet 
föreligger sådana omständigheter hos Bolaget som jämlikt punkt 3.5 utgör grund för 
förtida uppsägning av Delägarlån eller att motsvarande förhållanden föreligger hos 
SEKAB BioFuels & Chemicals AB. 

4.4 
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För förbindelserna skall SEKAB BioFuels & Chemicals AB betala en avgift till ÖEAB, 
Skellefteå Kraft och UEAB som skall motsvara årlig ränta om 0,25 % på respektive 
borgensbelopp. Avgiften skall utgå från och med att borgen tecknas och under den 
tid som borgensförbindelserna är gällande. Avgiften skall betalas kvartalsvis i förskott 
utan att särskild avisering sker av ÖEAB, Skellefteå Kraft eller UEAB. 

SEKAB BioFuels & Charnieals AB skall i skriftlig handling till ÖEAB, Skellefteå Kraft 
och UEAB bekräfta betalningsansvar för avgiften för att utfästelsen att ingå borgens
förbindelse enligt detta avtal skall gälla. 

4.5 
Avtalsparterna är överens om att ÖEAB, Skellefteå Kraft och UEAB skall bli befriade 
från sina borgensåtaganden senast i samband med att Partneravtal träffas och blir 
verkställt, varvid den bank till vilken borgensförbindelserna är riktade skall erbjudas 
annan säkerhet eller att SEKAB BioFuels & Charnieals AB:s kreditavtal för vilken 
borgensförbindelserna är tecknade blir återbetald. 

4.6 
ÖEAB, Skellefteå Kraft och UEAB äger- under förutsättning att nämnda parter 
gemensamt och samtidigt vidtar åtgärder - rätt att säga upp borgensförbindelserna 
till upphörande genom underrättelse till den bank till vilken borgensförbindelserna är 
riktade. Uppsägning av borgensförbindelserna skall därvid ha den rättsliga verkan 
som följer av kreditavtalet mellan banken och SEKAB BioFuels & Charnieals AB. 

5. Ändringar i Konsortialavtalet 

5.1 
Mellan NEAB och ECO träffas nedan angivna tillägg och ändringar av Konsortialavta
let. 

5.2 
ECO förbinder sig gentemot NEAB att under nedanstående villkor och förutsättningar 
ingå Partneravtal med innehåll och med part eller parter som anvisas av NEAB och 
att genom instruktioner till Bolagets styrelse tillse att Bolaget skyndsamt vidtar alla 
erforderliga åtgärder för att ett sådant av NEAB anvisat Partneravtal kan komma till 
stånd. ECO skalllojalt och aktivt verka för att Partneravtal kan komma till stånd utan 
dröjsmål och att Partneravtalet har sådant innehåll att Delägarlånet kan regleras och 
befrielse medges från borgensåtaganden enligt detta avtal. 

5.3 
Förutsättning för att ECO skall vara skyldig att ansluta sig till Partneravtal som anvi
sas av NEAB är att Partneravtalet innebär likabehandling av alla nuvarande aktier i 



Bolaget som ägs av ECO respektive NEAB. Annat villkor för awisande av anvisat 
Partneravtal kan inte göras gällande av ECO. 

5.4 
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Under förutsättning att ECO är förpliktad att ansluta sig till Partneravtal som anvisas 
av NEAB, är ECO även förpliktad att med NEAB och andra parter i Partneravtalet 
utan dröjsmål ingå nytt Konsortialavtal och Investeringsavtal med avtalsinnehåll som 
NEAB finner skäl att acceptera. 

5.5 
NEAB:s rätt att påkalla att ECO skall ansluta sig till ett av NEAB anvisat Partneravtal 
gäller intill dess att Delägarlånet är återbetalat i dess helhet och ÖEAB, Skellefteå 
Kraft och UEAB blivit befriade från sina borgensåtaganden enligt detta avtal. 

5.6 
ECO äger rätt att befria sig från skyldighet att ansluta sig till Partneravtal under förut
sättning att ECO, senast inom fyra veckor från det att NEAB skriftligen meddelat att 
förhandlingar om Partneravtal avses inledas med namngiven extern part, tillser att 
Delägarlånet återbetalas av Bolaget till NEAB och att ÖEAB, Skellefteå Kraft och 
UEAB befrias från sina borgensåtaganden enligt detta avtal. Om så inte sker, gäller 
ECO:s anslutningsskyldighet enligt detta avtal avseende Partneravtal med uppgiven 
extern part som anvisas av NEAB. 

5.7 
Intill dess att Delägarlånet är utbetalat i dess helhet och ÖEAB, Skellefteå Kraft och 
UEAB blivit befriade från sina borgensåtaganden enligt detta avtal, skall styrelsen i 
Bolaget utgöras av sju ledamöter och sju suppleanter, varav NEAB äger utse fyra 
ledamöter och fyra suppleanter. NEAB skall i samband med att detta avtal under
tecknas meddela tillkommande ledamot och suppleant som utses av NEAB. NEAB 
äger dock fritt att under avtalets giltighetstid utse andra personer. 

5.8 
Bolaget har uppdragit till ABG Sundal Collier AB att såsom investmentbank medver
ka till tillkomst av Partneravtal med extern part, nedan kallat Delägarprocessen. Det 
antecknas att förevarande avtal inte innebär någon förändring av uppdragsavtalet 
med ABG Sundal Collier AB. ECO och NEAB skall löpande samråda i frågor avseen
de Delägarprocessen. l händelse av att ECO och Bolaget har olika uppfattning i frå
gor avseende Delägarprocessen, skall beslut i Bolagets styrelse fattas med enkel 
majoritet. 

6. Borgen av ECO 

6.1 
Förevarande avtal är föranlett av finansieringsbehov hos Bolaget och SEKAB BioFu
els & Chemicals AB, som enligt Konsortialavtalets principer skall tillgodoses av Ägar
na gemensamt men som enligt förevarande avtalet tillgodoses genom Delägarlån 
från NEAB och borgensförbindelser från ÖEAB, Skellefteå Kraft och UEAB. 



Med anledning av att ECO för närvarande inte kan medverka till att lösa finanse
ringsbehovet genom lån eller borgen, överenskommer Avtalsparterna istället om föl
jande borgensåtaganden för ECO. 

6.2 
Till säkerhet för Bolagets betalningsförpliktelser gentemot NEAB enligt förevarande 
avtals bestämmelser om Delägarlån, tecknar härmed ECO borgen såsom för egen 
skuld. 

ECO:s borgensförbindelsen skall inte kunna tas i anspråk av NEAB till högre belopp 
än vad som motsvarar 50 % av NEAB:s fordran enligt Delägarlånet vid tidpunkt då 
begäran sker om infriande av ECO:s borgensförbindelse. 

6.3 
Till säkerhet för Bolagets rätta fullgörande av betalningsskyldighet gentemot ÖEAB, 
Skellefteå Kraft och UEAB avseende regressanspråk som föranleds av att ÖEAB, 
Skellefteå Kraft eller UEAB infriat borgensförbindelser som lämnats enligt villkoren i 
detta avtal, tecknar härmed ECO borgen såsom för egen skuld. 

ECO:s borgensförbindelse skall inte kunna tas i anspråk av ÖEAB, Skellefteå Kraft 
eller UEAB till högre belopp för var och en av dem än 50 % av det belopp ÖEAB, 
Skellefteå Kraft respektive UEAB infriat i borgen. 

7. Avtalsbrott 

7.1 
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Bryter ECO mot bestämmelse under punkt 5 i detta avtal, skall ECO - om rättelse ej 
sker omedelbart efter skriftlig anmodan därom - vid anfordran till NEAB utge ett vite 
omenmiljon kronor (1 000 000) kronor i varje enskilt fall. 

Utgivande av vite inverkar inte på Avtalsparts rätt att göra andra påföljder än ska
destånd gällande i anledning av kontraktsbrottet. 

7.2 
Överträdelse av bestämmelse under punkt 5 i detta avtal av ECO, skall - om ej rät
telse sker omedelbart efter skriftlig anmodan därom - anses innebära ett väsentligt 
avtalsbrott även mot Konsortialavtalet som skall medföra hävningsrätt och rätt till 
skadestånd för NEAB enligt Konsortialavtalets bestämmelser härom. 

8. Avtalstid 

8.1 
Detta avtal träder i kraft vid undertecknandet och gäller - om annat ej följer av punkt 
8.2 - så länge Konsortialavtalet, i nu gällande version eller i version som Ägarna må 
komma att träffa skriftlig överenskommelse om, är gällande. Upphör förevarande av
tal att gälla, förfaller samtidigt Delägarlånet till omedelbar betalning och Bolaget skall 
omgående tillse att ÖEAB, Skellefteå Kraft och UEAB blir befriade från sina borgens
åtaganden. 
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8.2 
Efter det att Delägarlånet blivit återbetalat i dess helhet till NEAB och ÖEAB, Skellef
teå Kraft och UEAB blivit befriade från sina borgensåtaganden enligt detta avtal, skall 
avtale1!.Jpphöra att gälla. 

9. Tvister 

9.1 
Tvister med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 

9.2 
Efter påkallande av NEAB, ÖEAB, Skellefteå Kraft eller UEAB skall dock tvist mellan 
någon eller några av dem och ECO istället avgöras i den ordning som är föreskriven 
under punkt 16 i Konsortialavtalet. Sådant påkallande skall ske senast vid det tillfälle 
som NEAB, ÖEAB, Skellefteå Kraft eller UEAB för första gången för talan i tvisten. 

1 O. Ändringar i avtalet 

10.1 
Ändringar i detta avtal kan endast ske skriftligen genom en av alla Avtalsparter un
dertecknad handling. 

Detta avtal undertecknats 2007-12-17 i sex exemplar, varav Avtalsparterna tagit var 
sitt. 

- ~-• ,., " 




