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Protokoll fört vid extra styrelsemöte i SEKAB Biofuellndustries AB i 
Örnsköldsvik den 7 oktober 2009 
Telefonmöte 

Närvarande ledamöter 
Göran Gezelius Ordförande 
Per Carstedt 
Göran Ernstson 
Pelle Fridström 
Egil Lindström 
Sture Lestander 
Kristina Säfsten 
Jan Åström 
Emmi Jozsa (ATR) 
Benny Bodin (ATR) 

Ej närvarande 
Jan-Olov Backman 

Närvarande suppleanter 
Paul Nyström (ATR) 

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Göran Gezelius. 

§ 2 Till sekreterare för mötet valdes Kristina Nilsson. 

Adjungerade 
Björn Edström VD 
Anders Fredriksson 
Kristina Nilsson 

§ 3 Till justerare för mötets protokoll valdes Kristina Säfsten och Benny Bodin. 

§ 4 Dagordningen godkändes. 

§ 5 Försäljning av dotterbolag i Tanzania och Mo~am bique. 

Vid styrelsemötet den 18 september konstaterades att det återstår två alternativ när för 
dotterbolagen i Afrika, avveckling eller en överlåtelse till Eco Development in Europe AB. Vid 
mötet den 18 september fattades ett principbeslut om att överlåtelse är att föredra då 
alternativet innebär en möjlig återvinning av satsade pengar, en affärsmöjlighet och ett sätt att 
redan nu kunna säkra att inga ytterligare kostnader kommer att belasta SEKAB under 
avvecklingen. Avsikten är att överlåtelsen sker till en symbolisk summa, samtidigt som SEKAB 
bär kostnaden för avveckling enligt awecklingsbudget. Full betalning sker allteftersom via 
tilläggsköpeskilling som erläggs enligt avtal i takt med att projekten realiseras. 

Frågan bordlades och VD uppdrogs att presentera en tydligare budget för avveckling, en 
översikt över avtalsstrukturen, modellerna för betalning av t i lläggsköpeskillingen samt en 
förklaring av off-take avtalens uppbyggnad. 

VD beskrev de förutsättningar som nu gäller inför en eventuell överlåtelse av bolagen i 
Tanzania och Mo~ambique. 

• Ett PM från Hellströms beskriver hur en affär kan göras, hur betalning görs om 
projekten lyckas och att ingen tilläggsköpeskilling utgår om projekten inte kommer 
igång. Dokumentet beskriver även hur affären är tänkt att göras samt vilka avtal som 
är aktuella i respektive land. 

• 
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• Avtalsförslag har distribuerats inför mötet. För avtalspaketet har en seeond opinion 
inhämtats från annan jurist (Mannheimer Swartling). Ett antal synpunkter av värde 
noterades. 

• Beskrivning av hur eventuella off-take avtal ska se ut f inns och har beskrivits av Anders 
Fredriksson. 

• VD' s budget för nedläggning av verksamheten finns distribuerad. 

Vid diskussioner efter presentationerna framkom dels ett ifrågasättande av kostnaderna för 
avvecklingen. VD konstaterade att budgeten gåtts igenom och att vissa poster strukits eller 
skurits ner och att den nu presenterade budgeten är VD' s budget för avvecklingen. 

Per Carstedt beskrev varför han och Eco Development Europe erbjuder sig att försöka driva 
projekten ytterligare ett tag. Främst handlar det om att göra ett försök att återföra värden till 
SEKAB. Per Carstedt underströk att risken är uppenbar att Eco Development Europe mycket väl 
kan misslyckas och därmed bli tvingade att göra den avveckling som annars SEKAB fått stå för. 

Efter Pers redogörelse avbröts mötet. Jan Åström, Per Carstedt och Anders Fredriksson 
lämnade mötet. Mötet återupptogs utan deras närvaro. 

Göran Ernstson framförde att han inte kan stödja majoritetens önskan att SEKAB ska teckna 
off-take avtal med bolag i Afrika. Grunden för denna reservation är att han inte anser att 
SEKAB, med nuvarande affärsinriktning har behov av de aktuella etanolvolymerna och därför 
inte bör ikläda sig de risker som följer med att binda sig i långa avtal. 

Övriga styrelseledamöter är av annan åsikt och menar att det är väsentligt att säkerställa 
hållbar råvara till rätt pris för SEKABs bästa. 

Mötet beslutade enhälligt att ge VD uppdraget att, utifrån presenterade förslag, sälja de 
aktuella dotterbolagen till EcoDev Europe AB till ett pris av 200 kronor. Försäljningen ska vara 
klar senast 16 oktober 2009. Försäljningen ska göras på sådant sätt att återstående kostnader 
begränsas till MSEK 12. l uppdraget ingår att teckna aktuella off-take avtal, som skrivs med 
SEKAB BioFuellndustries AB. 

§ 6 Mötet avslutades. 

Vid protokollet VD~ 
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Kristina Nilsson 

Ordförande Justerare 
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Kristina Säfsten \ 

Justerare 


