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PRESSMEDDELANDE 
 
VärmlandsMetanols nyemission framgångsrikt avslutad 
och övertecknad 
 
VärmlandsMetanols nyemission avslutades den 6 maj kl 24.00. Målet att ta in 11,7 
miljoner kronor har överträffats. Emissionen har övertecknats med ett antal miljoner 
kronor. Det exakta emissionsbeloppet är känt först inom ett par bankdagar.  
 
Företagets nuvarande 1200 ägare har verkligen ställt upp med nytt kapital. Därutöver har 
flera hundra nya ägare tillkommit.  
 
VärmlandsMetanols VD Björn Gillberg konstaterar: ”Nu har vi medvind! 
- Under pågående emission har Kungliga vetenskapsakademien slagit fast det vi på 
VärmlandsMetanol hävdat i mer än tio år, d.v.s. att Sverige kan bli självförsörjande på 
inhemskt motorbränsle tillverkat av skogsråvara genom förgasning och att det är metanol 
som gäller. 
 
- Vi har genom vinterns annonskampanj fått regeringen att lova att ta bort den orättfärdiga 
koldioxidskatt regeringen 2012 beslöt lägga på all låginblandning av biodrivmedel i bensin 
och diesel. Regeringen har också tvingats ändra sig beträffande den s.k. kvotpliktslagen. 
Förra året bestämdes i vårpropositionen att endast etanol skulle få låginblandas i bensin. Nu 
backar regeringen också i denna fråga och öppnar upp för metanol. 
 
- Vi har sedan sommaren 2012 ägnat mycken tid åt att bearbeta det politiska systemet 
beträffande koldioxidskatten och kvotplikten. Samtidigt har vi tillsammans med vår 
totalentreprenör ThyssenKrupp Uhde tagit fram ett s.k. Design Basis Document att lägga till 
grund för det fortsatta ingenjörsarbetet. Därutöver har licensavtal framförhandlats till 
mycket förmånliga priser med olika teknologileverantörer. Nu kan vi och vår investment-
bank återuppta de förhandlingar som fördes för ett år sedan med stora investerare. 
Förhandlingar som vi tvingades lägga på is i avvaktan på att vi fick regeringen att backa 
beträffande kvotpliktslagen och koldioxidskatten. 
 
- Uhde har åtagit sig att ha vår fabrik i drift tre år efter det att finansieringen är löst.  

 
 

För vidare information och frågor hänvisas till www.varmlandsmetanol.se samt: 
 
VD Björn Gillberg, VärmlandsMetanol AB, tel. 0563-165 60 
 

 Uddeholm 2013-05-07 
 


