
Innehåll 
Sekab har som många andra drabbats av den exeptionella globala finans- och 
marknadskrisen. styrelsen föreslår därför ett kraftfullt åtgärdsprogram samtidigt som 
dialogen med externa intressenter fortsätter. Syftet är att återskapa en uthålligt 
lönsam verksamhet inom Sekab och samtidigt förbättra möjligheten att minska 
ägandet för de kommunala delägarna. 

Sekab har träffat flera intressenter men i dagens svåra finanskris saknas kapital 
för nya investeringar. Dialogen med intressenter kommer att fortsätta. 
Samtidigt påverkas Sekab av en mycket svag marknadsefterfrågan. Därför måste 
Sekab minska kostnaderna och se över engagemangen inom projektutveckling. 

styrelsen förselår ett kraftfullt åtgärdsprogram anpassat till rådande marknadsläge 
för att snabbt ta bolaget till en uthålligt lönsam position. 
- Marknadsanpassning av engagemanegt inom E85 
-Avyttring eller avveckling av projektutveckling i Afrika (Tanzania/Mozambique) 

och avyttring av Polen 
- Reducerad ambition inom Cellulosapiloten och formering av ett Nationellt Program 
-Anpassad organisation till nya förutsättningar och minskad administration 

Efter fullt genomfört åtgärdsprogram kommer bolaget att ha en lönsam verksamhet 
inom Grön Kemi och Dieselersättning samt en Cellulosaforskning i världsklass. 

För att framgångsrikt genomföra omstruktureringen ber styrelsen om 
en ram för kapitaltillskott om 225 miljoner kronor. Stor kraft kommer att 
läggas på att minimera kapitalbehovet genom bia minskat rörelsekapiatlbehov, 2 
avyttring av tillgångar samt tillförande av externt kapital. 



5.3 SEKABs styrelse beslutar om ett omstruktureringsprogram 

Den förväntade vändningen för E85 uteblir under 2008. Succesivt nödgas 
ägarna förlänga det tillfälliga avtalet om bryggfinansiering. l maj och 
september ges i och för sig positiva resultatsiffor, men likviditetssituationen 
är fortsatt besvärlig. 

Enligt flera källor ändrade finanskrisen hösten 2008 drastiskt 
förutsättningarna för SEKABs verksamhet och möjligheten att hitta extern 
finansiering. Krisen omöjliggjorde i praktiken en försäljning -helt eller delvis 
- av SEKAB. Fram till krisen bröt ut hade rapporterna från ABG Sundal 
Collier varit positiva med flera seriösa intressenter. Svårigheterna att hitta 
medfinansiärer var anledningen till att det kom nya ägardirektiv ti ll SEKAB 
om en omstrukturering av SEKAB. 

SEKABs styrelse beslöt 2009-02-19 om ett "kraftfullt" åtgärdsprogram för att 
rekonstruera SEKAB. Beslutet innehåller följande huvudpunkter; 

Marknadsanpassning av engagemanget inom E85 
Avyttring av projekten i Tanzania och Mocambique 
Försäljning av ägarandel i Polen. 
Äskade om kapitaltillskott med 225 MSEK från ägarna 
Målet anges att SEKAB så snart möjligt skall nå lönsamhet inom 

kärnverksamheten definierad som grön kemi, dieselersättning samt en 
"cellulosaforskning i världsklass". 

l februari 2009 fattade kommunernas fullmäktigeförsamlingar beslut om 
omstrukturering av SEKAB. Äskandet om kapitaltillskott godkänns. 

5.4 Kommunerna får kritik för bristande rapportering och ägarstyrning 

l föregående stycken framgår en beskrivning av utvecklingen fram till den 
genomgripande omstruktureringen. Flera ekonomiska faktorer samverkar till 
den negativa utvecklingen - det är uppenbart att oljeprisutvecklingen och 
finanskrisen 2008 är sådana faktorer som haft avgörande betydelse för 
SEKABs utveckling. Den tidigare företagsledningen framhåller sådana, 
externa faktorer som de mest avgörande för SEKABs negativa utveckling. 

Det går dock inte att bortse ifrån att även interna beslut inom SEKAB visat 
sig ha negativa effekter. Både den kraftiga satsningen på fordonsetanol samt 
utiandsatsningar verkar ha gjorts utan tillräcklig analys av kapitalbehov och 
risk. Det verkar ha funnits väldigt små marginaler för just det som inträffade, 
nämligen att efterfrågan på fordonsetanol vek. l det läget hade SEKAB en 
stor riskexponering med stora, kontrakterade inköp av etanol, men ingen 
säkrad avsättning . Med tanke på omsättningen i koncernen måste 
likviditetskrisen ha uppstått så gott som omedelbart. 
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2 Inledning 
2.1 Bakgrund till omstruktureringen i SEKAB 

För att expandera och säkerställa råvara för handel får att uppnå vinster för den fort
sätta utvecklingen av etanol från cellulosa påhöljades i slutat av 2007 en kapitala n
skaffningsprocess. Syftet var att stärka kapitalstrukturen och att på sikt minska de 
kommunala energibolagens ägande i SEKAB. 

Under hösten 2008 konverterades ägarlån till SEKAB till eget kapital, innebärande 
att de kommunala energibolagens ägande i SEKAB uppgår till 70 %. Efter konvert e
ringen har de kommunala energibolagen röstandelsmajoritet i 
SEKAB:s styrelse. 

Finanskris, sjunkande bensinpriser och nedgång i försäljning av E 85 har påverkat 
verksamheten negativt. SEKAB:s styrelse utredde därför alternativen - likvidation 
eller omstrukturering av bolaget. Ägarna föreslås alternativet omstrukturering inne
bärande bl a att: 

• Delar av verksamheten avyttras/ avskiljs (bl. a. utlandsverksamheten) och att 
en lönsam kärna kvarstår. 

• Verksamheten med E 85 marknadsanpassas och fasas ut. 
• Kvarvarande verksamhet blir- grön kemi, bussbränsle samt cellulosaforsk

ning. 

Vid beslutet uppskattades kapitalbehovet för omstruktureringen uppgå till 225 mkr. 

2.2 Revisionsfrågor 
Syftet med vår granskning är att bedöma om omstruktureringsarbetet i SEKAB b e
drivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt. Granskningen 
syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

• Har omstruktureringsarbetet bedrivits i enlighet med beslutad plan? 
• Har försäljning skett på marknadsmässiga villkor och avveckling skett till 

rimliga kostnader? 
• Är kärnverksamheten lönsam och har riskexponeringen minskat? 
• Har omstruktureringen lett till önskvärda effekter för ägarna? 

Omstruktureringsarbetet i SEKAB 
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3 Handlingsplanen 

Nedan ett utdrag ur den handlingsplan som presenterades vid styrelsemötet den 27 

februari 2009 samt de justeringar som gjordes utifrån styrelsen kommentarer och 
synpunkter. 

Utdrag ur ovan nämnd handlingsplan: 

• Omstrukturering av SEKAB i Övik 
Innebärande att koncernfunktionerna flyttas till de bolag som avses finnas 
kvar och driva verksamhet. 

• Afrika 
Beslut om försäljning/överlåtande/ avveckling av projekten i Afrika. 

• Polen (Östeuropa) 
Beslut om försäljning av SEKAB:s andel av etanolfabriken i Polen. Fabriken 
är i det närmaste fårdig men viss osäkerhet rådde kring hur kostnaden för 
fördyring ska fördelas mellan ägarna. Frågan om SEKAB:s partner hade möj
lighet att tillskjuta sin överenskomna del. Fabriken bedömdes vara i drift un
der första halvåret 2009. 

• Marknadsanpassning av E85 
styrelsebeslutet innebar att bemanningen skulle anpassas till rådande mar k
nadsläge, att riskexponering och kapitalbindning skulle minskas. Noterades 
att detta i praktiken skulle innebära att E85 affären skulle vara avvecklad i 
slutet av 2009. 

• ED95 och grönkemi 
Dessa produkter är de som framtida SEKAB avsåg att bygga upp sin verk
samhet kring. Utveckling av produkter, produktion och marknad lyftes fram 
under omstruktureringen. 

• Cellulosa 
Verksamheten omstruktureras för att klara av de åtaganden som följer av de 
bidrag som var beviljade samt för att klara samarbetet med MAN Ferrostahl 
som hade inletts. 

Handlingsplanen justerades för kommentarer och synpunkter från styrelsen enligt 
nedan: 

• Afrika 
o Styrelsen fattade beslut om att avvecklingskostnaderna maximalt får 

uppgå till: 
• USD 4 ooo ooo i Tanzania och 
• USD 6oo ooo i Mocambique 

o Verksamheten avyttrad/avvecklad senast vecka 36 år 2009. 

o Styrelsen fattade beslut om att det fortsatta arbetet med att avyttra 
projekt i Tanzania maximalt får kosta USD 400 ooo (utöver det be
lopp som angivits ovan) med en tidsbegränsning till vecka 27 år 2009. 

Omstruktureringsarbetet i SEKAB 
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• Polen/Ungern 

Styrelsen utsåg en arbetsgrupp som ska koordinera verksamheten och för b e
reda styrelsebeslut samt jobba med uppföljning under genomförandet. Ar
betsgruppen bestod av Jan-Olof Backman, Anders Lindblad, Stig-Gunnar 
Eriksson, Anders Fredriksson, Emmi Jozsa samt Björn Edström. 

• Likviditet 
Styrelsen utsåg en likviditetskommitte enligt nedan som ska hantera äskan
den från beviljad kreditram hos ägarna. Kommitten bestod av Pia Rubing 
(sammankallande), Jan-OlofBackman, Göran Erntsson, Egil Lindström samt 
Pelle Fridström, 

• Allmänt 
Styrelsen utsåg ett arbetsutskott för löpande styrelseinsatser för att bistå led
ningen. Utskottet bestod av: J an -Olof Backman, Anders Lindblad, Göran 
Ernstson, representant från Övik Energi samt representant från Skellefteå 
Kraft. 

3.1 Uppiöljning av handlingsplanen samt dokumentation 

3.1.1 Uppf"Oljning av handlingsplanen 

I huvuddelen av de styrelseprotokoll som upprättades, efter beslutet om omstruktu
rering, finns omstruktureringen med på dagordningen. Även den excelbaserade 
handlingsplanen finns med som bilaga till många av protokollen. 

Vid genomförda intervjuer framkommer att omstruktureringen och frågor relaterade 
till omstruktureringen legat i fokus vid styrelsemöten under omstruktureringsperio
den. I och med det bör alla väsentliga beslut ha fattats av styrelsen samt att ägarnas 
representanter i styrelsen haft full insyn i de frågor som diskuterades och beslutades 
under omstruktureringsprocessen. 

3.1.2 Dokumentation rörande omstruktureringen 

Allmänt sett synes ingen sammanhållande dokumentation rörande omstrukturering
en ha upprättats. Vi har i mycket begränsad omfattning fått skriftliga svar på det vi 
efterfrågat, se bilagaL Information rörande omstruktureringen verkar finnas på olika 
ställen och hos olika personer. Försvårande är att några av de som fanns med under 
omstruktureringen inte längre är kvar i organisationen. 

Det har varit svårt att hitta en tydlig förklaring till valet av dokumentation rörande 
omstruktureringsarbetet. En förklaring kan vara att inte affårsrelaterade uppgifter 
skulle behöva lämnas ut och att styrelsen därför valde att i stor omfattning använda 
arbetsmaterial vid styrelsemöten. 

Från maj/juni 2009 och till omstruktureringsarbetets avrapportering i februari 2010 

har innehållet i styrelseprotokollen blivit allt mer omfattande och tydliga. Det har 
lättare gått att följa styrelsens fokus på omstruktureringen och olika ställningstagan
den. 

Omstruktureringsarbetet i SEKAB 
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