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2009 I KORTHET
Väsentliga händelser under året
Nettoomsättning 25 888 KSEK
Rörelseresultat -40 481 KSEK
Balansomslutning 210 768 KSEK
Soliditet 18,1 procent
Projektet att uppgradera biogasproduktionen för staden Ulsan i Sydkorea var vid årsskiftet på
väg att slutföras. Det innebär att ombyggnationen är färdigställd och att de båda rötkamrarna
med en volym om 7,000 kubikmeter har driftsatts. Anläggningen färdigställs i sin helhet
under första kvartalet 2010.
En avsiktsförklaring har undertecknats avseende försäljning av bolagets biogasprojekt i
Varberg. Syftet är att inleda ett samarbete med köparen samtidigt som resurser frigörs till
mer lönsamma projekt. Scandinavian Biogas kommer även i framtiden ansvara för driften
av anläggningen och erhålla en del av vinsten.
Göran Persson, Sveriges före detta statsminister utsågs som ny styrelseordförande efter
Erik Danielsson. I samband med detta förändrades även styrelsen.
Anders Tuvlind tillsattes som ny vd för bolaget.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Scandinavian Biogas tecknande den 26 januari 2010 avtal om att förvärva Stockholm Vatten
Utveckling AB. Affären beräknas vara slutförd under första halvåret 2010.
Scandinavian Biogas ingick den 1 januari 2010 kollektivavtal med Teknikföretagen.
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VI SKA FÖRA EN DIALOG MED
BESLUTSFATTARE I NÅGRA AV VÄRLDENS
STÖRSTA STÄDER OCH FÖRKLARA
VILKA RESURSER DE HAR I DET AVFALL
SOM DE IDAG BETRAKTAR SOM ETT
MILJÖPROBLEM
Göran Persson, styrelsens ordförande
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FRÅN PIONJÄR
TILL VÄRLDSLEDANDE EXPERTIS
Scandinavian Biogas är en ledande aktör inom industriell och storskalig biogasproduktion. Genom
partnerskap med kunder som reningsverk, anläggningar inom exempelvis etanol och biodiesel,
tillför bolaget sin expertis och ansvarar för byggnation och drift av biogasanläggningar. Verksamheten leder till att miljöproblem med avfall hanteras och omvandlas till förnyelsebar och
grön energi.
I befintliga anläggningar kan Scandinavian Biogas öka mängden organsikt avfall som hanteras
samt även öka utfallet av biogas med tre till fem gånger. Kunderna utgörs vanligen av offentliga
aktörer som kommuner, städer eller statligt ägda bolag.
Scandinavian Biogas grundades 2005 av några av de mest tongivande personerna inom biogasutveckling i Sverige och har fortsatt att rekrytera ett flertal framstående personer inom området.
Bolaget bedriver omfattande och målinriktade satsningar på F & U, vilket har resulterat i att
Scandinavian Biogas idag besitter världsledande kunskap om hur biogasproduktion bör utformas
och drivas. Denna kunskap möjliggör att utfallet av högkvalitativ biogas kan maximeras
oberoende av vilket slag eller vilken sammansättning de organiska avfallet har.
Biogas
Biogas framställs av slam från reningsverk och organiskt avfall från hushåll, restauranger och
slakterier samt även av restprodukter från jordbruk och skogsindustrin. Biogasen bildas när mikroorganismer bryter ner det organiska avfallet i en syrefattig miljö, vilket leder till att metan (CH4)
och koldioxid (CO2) bildas. I Sverige uppgraderas gasen till drivmedel genom att den renas och
metanhalten höjs till minst 97 procent. Om metanet kyls ner kan gasen göras flytande och blir
då enklare och billigare att hantera. Denna produkt går då under namnet LBG (liquefied biogas).

Lokala utsläpp kväveoxider, kolväten och partiklar

ILLUSTRATIV JÄMFÖRELSE VID OLIKA DRIVMEDEL

Diesel
Biodiesel
Bensin
Elhybrid
Etanol
Naturgas

Biogas

Komprimerad
naturgas

Biogas är det förnyelsebara drivmedel
som bidrar till en hållbar utveckling
i större omfattning än något annat
fordonsbränsle. Detta då biogasen
effektivt reducerar utsläpp av växthusgaser, kväveoxider och kolväten samt
partiklar, vilket har effekt både på den
lokala närmiljön som globalt.

Globala effekter koldioxidutsläpp (CO2)
Källa: Baserad på miljödata för drivmedel, IVL, Swedish Environmental Institute 2001
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VD har ordet

VI BIDRAR TILL HÅLLBAR UTVECKLING,
STÖRRE TILLGÅNG PÅ FÖRNYELSEBAR
ENERGI OCH NYA ARBETSTILLFÄLLEN
I EN FRAMTIDSBRANSCH
Storskalig produktion av biogas kommer i samspel med ökad tillgång på andra förnyelsebara
energikällor att bidra till att övergången från fossila bränslen till grön energi blir möjlig. Vår
bransch tillhör framtiden. Genom att utforma, driva och äga biogasanläggningar tar vi ansvar
för en effektiv biogasproduktion som vi kontinuerligt förbättrar under kontraktstiden med våra
kunder. Det innebär att vi som bolag skapar nya arbetstillfällen i en ny bransch och att vi är
med och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vårt arbete leder också till att marknaden får
tillgång till större volymer biogas samtidigt som vi skapar värden åt våra ägare.
Biogasens potential är framförallt som ett koldioxidneutralt och miljövänligt drivmedel. Detta har
redan många framsynta kommuner insett och det blir fler som ansluter sig både inom kollektivtrafiken och inom den privata taxinäringen. Orsaken är att biogasens fördelar som drivmedel är
utom konkurrens då det gäller att reducera utsläpp av växthusgaser, minska föroreningar lokalt
och samtidigt med en hög energieffektivitet.
Ur ett internationellt perspektiv har Sverige länge haft en ledande position inom framställning
av biogas. Detta innebär att Scandinavian Biogas har haft möjlighet att samla några av de mest
tongivande kompetenserna på området inom bolaget. En av våra återkommande utmaningar,
som pionjär inom biogasutveckling, har handlat om bolagets löpande finansiering, vilken intensifierades under finanskrisen. Detta lyckades vi lösa genom målinriktat arbete och som sedan
resulterade i en rad av positiva effekter realiserade under kvartal tre och fyra.
Under 2009 fullbordades ett antal mindre emissioner. Dessutom genomfördes en större riktad
nyemission i två steg, genom vilken Scandinavian Biogas kunde stärka balansräkningen med
100 MSEK. Intresset för denna emission var stor och övertecknades med omkring 40 procent.
Den 26 november tackade Göran Persson, Sveriges tidigare statsminister, ja till erbjudandet att
ta över som styrelseordförande, vilket är en viktig milstolpe. Han kan som ny ordförande utgöra
en viktig resurs i den expansionsfas som bolaget idag befinner sig i. Göran Persson tar nu över
stafettpinnen i en mycket spännande fas och kan bygga vidare på den plattform som till stor del
har skapats av den drivkraft och entreprenörsanda som bolagets grundare och tidigare styrelseordförande, Erik Danielsson, har tillfört bolaget.
2009 års utgång lämnar vi med vind i seglen. Vi har under året i det närmaste slutfört två
av våra viktigaste projekt, varav den ena är ombyggnationen av det nedlagda vattenverket
ute på Loudden i Stockholm. Detta har blivit möjligt tack vare innovativt nytänkande från
Stockholm Vatten. Projektet beräknas stå klart under första halvåret 2010 och anläggningen
kommer då tekniskt sett att vara en av världens modernaste och mest framtidsinriktade biogasanläggningar.
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UNDER 2010 STÅR VI INFÖR
EN HISTORISK TILLVÄXTFAS OCH
VI KOMMER ATT KONCENTRERA
VÅRA RESURSER PÅ DE TVÅ
MARKNADER SOM VI KAN BÄST

Dessutom har vi under året slutfört ombyggnationen av en biogasanläggning i staden Ulsan
som vi driftsatt i två etapper. Även denna anläggning är en av de modernaste i sitt slag och
bekräftar att kunderna har mycket att vinna på att lämna över driftansvaret till oss. Projektet
har krävt stora initiala investeringar, vilket innebär att ALMIs och KDBs (Korean Development
Bank) finansiella uppbackning och vilja att investera i ny miljöteknik har varit avgörande för våra
framgångar i Sydkorea.
Med två viktiga referensobjekt går vi nu in i ett nytt år. Under 2010 står vi inför en historisk
tillväxtfas och vi kommer att koncentrerar våra resurser på de två marknader som vi kan bäst,
genom att skapa fler affärer i framförallt i Sverige och Sydkorea.

Anders Tuvlind, verkställande direktör och koncernchef,
Scandinavian Biogas Fuels International AB
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AFFÄRSMODELLEN
Scandinavian Biogas verksamhet utgår ifrån människans behov av grön och förnyelsebar energi.
Detta gör vi genom att hantera miljöproblem med organiskt avfall och omvandla den till förnyelsebar och grön energi. Våra egenutvecklade metoder har gett oss världsledande kunskaper
om hur rötgasanläggningar ska utformas och drivas så att utfallet av biogas kan maximeras.
Vi tar ansvar för produktionen och i nära samarbeten med våra kunder delar vi ägande, risker
och vinster. Resultatet är högre utfall av högkvalitativ biogas till lägre kostnader än vad som
tidigare varit möjligt.
Världsledande expertis
Till Scandinavian Biogas främsta styrkor hör medarbetarnas betydande kunskaper inom biogasproduktion. Grundarna som arbetar aktivt i företaget är några av de mest tongivande personerna inom biogasutveckling och bolaget har fortsatt att rekrytera framstående personer inom
biogasproduktion, försäljning och marknadsföring.
I fokus för verksamheten står rötningsprocessen och en drivkraft att ständigt maximera utfallet
av högkvalitativ biogas, oberoende av vilket slag och vilken sammansättning som det organiska
avfallet har. För att optimera biogasproduktionen används bolagets egenutvecklade metoder, vilka
analyseras och förbättras vid den dagliga driften i rötgasanläggningarna. Dessutom genomförs
målinriktade satsningar för att möjliggöra effektiv rötning av nya typer av organsikt avfall med
stor biogaspotential, vilket redan idag utgör en av bolagets spjutspetskompetenser.
Vi utgår från behovet av förnyelsebar energi i stor skala
Bolagets verksamhet utgår från ett exponentiellt växande behov av förnyelsebar energi i stor skala.
Detta till följd av att jordens befolkning kommer att öka sin konsumtion av energi parallellt med
att alla världens länder måste ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling, där minskade utsläpp
av växthusgaser är en viktig del. Biogasen kan då den produceras industriellt ge ett betydande
bidrag till den totala efterfrågan på förnyelsebar energi och då framförallt som fordonsbränsle.
Biogasen reducerar utsläpp av växthusgaser i högre grad än andra biodrivmedel och innebär
dessutom att en betydligt större mängd energi kan utvinnas per landyta jämfört med biodiesel
och etanol, då större del av växtmaterialet kan omvandlas till energi.
I ett nära samarbete med kunderna omfattar Scandinavian Biogas erbjudande ett helhetsansvar
genom att bygga, äga och driva biogasanläggningar. Anläggningarna byggs om och anpassas
efter de lokala förutsättningarna, där bolaget även tar ansvar för driften och genomför kontinuerliga förbättringar med syfte att hela tiden anpassa och optimera biogasprocessen. Detta
innebär också att Scandinavian Biogas ansvarar för initiala investeringar samt försäljning av den
producerade biogasen.
Vi delar agenda med våra kunder
Samarbetet med Scandinavian Biogas kunder bygger på partnerskap och samägda projekt med
offentligt ägda organisationer som reningsverk, etanol- och biodieselanläggningar samt depo-
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TVÅ PRIORITERADE AFFÄRSOMRÅDEN
Offentlig verksamhet

Affärsfokus

Kunder

Privata aktörer

Industriella anläggningar
utformade efter specifika behov

Multinationella aktörer med
multipla anläggningsbehov

Fokus på storlek och geografisk
marknad

Standardiserade replikerbara
lösningar

Anläggningsägare (kommuner)

Multinationella företag med tillgång till substrat och behov av
grön energi

Leverantörer av substrat
Inköpare av biogas

Erbjudande

Minskade investeringar
i anläggningar

Minskade kostnader för
avfallsanläggningar

Efterlevnad av regulatorisk
avfallshantering

Minskade energikostander

CSR vinster

CSR vinster

nier. Kontraktstiderna är långa och löper vanligen 15 år eller ännu längre. Kundernas kärnverksamhet är ofta en annan än biogasproduktion, vilken ofta har initierats från viljan att minska
slammängder eller att förbättra hanteringen av organiskt avfall.
Samägda bolag med framstående partners
En viktig del i bolagets affärsstrategi är de nära samarbeten som bolaget har med särskilt utvalda
partners. Ett sådant exempel är Scandinavian Biogas samarbete med Dutch Gastreatment Services
där man gemensamt har utvecklat en kryoteknik som omvandlar biogasen till flytande biogas
(LBG). Ett annat exempel är UltraSound teknologin som genom ultraljudsvågor bryter ner det
organiska materialet till små delar, vilket kraftigt reducerar avfallsvolymer, underlättar hantering
och bidrar till en mer effektiv produktion av biogas. Det tidigare företaget UltraSonus är idag
en del av Scandinavian Biogas.
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MARKNADSÖVERSIKT
En grön framtidsbransch
KOLDIOXIDUTSLÄPP

Scandinavian Biogas är en pionjär med världsledande expertis inom biogasproduktion, vars
verksamhet kan bidra till att fylla en del av den efterfrågan på förnyelsebara och miljövänliga
energiformer som finns globalt. Branschen är ännu i sin linda, men intresset är mycket stort
och Scandinavian Biogas kontaktas kontinuerligt av potentiella kunder från hela världen. Som
energikälla är biogasen särskilt attraktiv då den uppgraderas som drivmedel, eftersom den då
håller en mycket hög kvalitet och dessutom medför stora miljömässiga vinster genom att reducera utsläpp av växthusgaser i större grad än andra energikällor (95-120 procent). Detta är en
strategi som har etablerats i Sverige, ett föregångsland inom biogasproduktion, vars synsätt
andra länder kan väntas följa.

index, Diesel = 100
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40

1.

2.

3.

4.

1. Diesel
2. Biodiesel
3. Etanol
4. Biogas

Konkurrenssituation

! Bästa utfall ! Sämsta utfall
Källa: FNR, Tyskland, Conlawe/Eucar

EFFEKTIVITET SOM DRIVMEDEL
km per hektar

Scandinavian Biogas har idag få eller inga konkurrenter som utgår från samma affärsmodell.
Konkurrens finns däremot från olika typer av anläggningsleverantörer, konsultföretag samt internationella energibolag. Sverige har länge haft en ledande position inom framställning av biogas
och de största kunskaperna finns därmed i Sverige, eller närliggande nationer som Danmark,
Storbritannien och Tyskland. Eftersom branschen är en tillväxtbransch under utveckling med hög
attraktionskraft förväntas fler företag göra intåg på marknaden. Det innebär att Scandinavian
Biogas målinriktade satsning på F & U blir avgörande för långsiktigt bibehållen konkurrenskraft.
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Under 2009 genomförde Scandinavian Biogas ett omfattande strategiarbete i syfte att inrikta
verksamheten mot de marknader med störst potential att skapa god lönsamhet och därmed
underlätta fortsatt expansion. En förutsättning är att marknaden har en grundläggande infrastruktur i form av avloppsvattenrening, energidistribution och avfallshantering. Scandinavian
Biogas huvudmarknader utgörs idag av Sverige och Sydkorea. Under 2010 kommer marknadsanalysen att fördjupas ytterligare och Scandinavian Biogas kommer att prioritera ett fåtal marknader i Norden, Östeuropa och Asien för fortsatt expansion under de närmaste åren.
Sverige
Sverige är bolagets hemmamarknad, vilket innebär att det finns ett betydande strukturkapital i
form av goda och starka relationer till branschens olika aktörer. Det innebär gynnsamma förutsättningar att skapa lönsamma affärer, bedriva forskning och utveckling samt att utveckla nya
innovativa projekt.
I Sverige används biogasen nästan uteslutande som drivmedel och då framförallt inom kollektivtrafiken och taxinäringen. Ett flertal svenska kommuner har redan satt upp högt ställda miljömål
och arbetar idag aktivt för att kollektivtrafiken ska drivas uteslutande med fossilfria drivmedel.
I den utsträckning det idag är möjligt prioriteras vanligen biogasdrivna fordon framför andra
alternativ. Ett problem för brukarna av biogas är att efterfrågan på biogas ofta överstiger tillgången. För att en omställning ska bli möjlig krävs politiska beslut, nya tillstånd samt utformning av välfungerande biogasanläggningar. En annan utmaning är konkurrensen på tillgängliga
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substrat, vilket kommer att påverka både tillgången och prisbilden för dessa. Därför är det av
stor vikt att utveckla nya metoder för biogasproduktion som möjliggör att fler typer av organiskt
avfall går att röta.
Sydkorea
Sydkorea är en snabbt växande ekonomi med en väl utbyggd infrastruktur. Trots detta har
miljöfrågorna länge varit åsidosatta, men under de senaste åren har landet utformat ambitiösa
strategier för att komma tillrätta med miljöproblemen. Ny lagstiftning som träder i kraft från
2012 innebär att tidigare sätt att hantera avfall förbjuds. Staden Ulsan har, tillsammans med
Scandinavian Biogas, löst problemet genom att röta avfallet och istället producera biogas. I
samband med att projektet nu färdigställs väntas ett ökat intresse från fler städer i Sydkorea.
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FYRA FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT
SÄKERSTÄLLER TILLRÄCKLIG
TILLGÅNG PÅ BIOGAS I UPPLAND
Upplands Lokatrafik har som mål att minst 240 bussar ska köras på
biogas, vilket är på god väg att förverkligas. Upphandlingen resulterade
i ett Joint Venture med Scandinavian Biogas i syfte att säkerställa att
Upplands Lokatrafik kommer att få tillgång till tillräckliga mängder
biogas i framtiden. Projektet är i full gång och redan 2014 beräknas
omkring 80 procent av regiontrafikens bussar drivas av biogas. Produktionen beräknas uppgå till mer än 10 miljoner normalkubikmeter
metan per år.

VARBERG KOMMUN LÖSER
AVFALLSPROBLEM MED BIOGAS
I samarbete med Varberg bedriver Scandinavian Biogas ett projekt
med kommunen där målet är att öka avloppsreningsverkets biogasproduktion med femton gånger. Projektet har en stark lokal anknytning och innebär att den uppgraderade anläggningen får kapacitet
att hantera en väsentlig del av kommunens avfall från hushåll och
industri. Den ombyggda anläggningen beräknas vara färdig från
årsskiftet 2010/2011. Biogasen kommer att distribueras via kommunens gasnät.
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FRAMGÅNGAR I SYDKOREA
2007 tilldelades Scandinavian Biogas uppdraget att uppgradera
biogasproduktionen för den Sydkoreanska staden Ulsan. Anläggningen omfattar två rötkammare vilka uppgår till en rötkammarvolym
om 7000 kubikmeter var. Sedan driftstarten har kapaciteten att
omhänderta slam och matavfall fyrdubblats, samtidigt som produktionen av biogas har femdubblats. Produktionen uppgår nu till över
10 miljoner normalkubikmeter biogas per år.
Den uppgraderade produktionen innebär såväl stora ekonomiska som
miljömässiga vinster för staden Ulsan, då matavfall nu omvandlas till
förnyelsebar energi i form av biogas.
Scandinavian Biogas har även investerat i en gasreningsutrustning från
Scandinavian GtS som möjliggör uppgradering av gasen till fordonsbränslestandard.

LOUDDEN I STOCKHOLM –
EN AV VÄLDENS MODERNASTE
BIOGASANLÄGGNINGAR
Stockholm Vatten anlitade under hösten 2009 Scandinavian Biogas i
syfte att bygga om det tidigare nedlagda reningsverket vid Loudden i
Stockholm. Syftet har varit att möta en växande efterfrågan av biogas
och att skapa en av världens modernaste anläggningar för att ta emot
avfall från jordbruket. Den ombyggda anläggningen kommer att ta
emot kvarnavfall och skadade grödor från svenska bönder. Projektet
färdigställs i sin helhet under första halvåret 2010 och får en kapacitet
om en miljon normalkubikmeter biogas per år.
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STYRELSE
Göran Persson , styrelseordförande
Född 1949. Styrelseordförande i Scandinavian Biogas sedan 26 november 2009. Statsminister
1996 – 2006. Finansminister 1994-1996, riksdagsledamot och viceordförande i riksdagens finansutskott 1993-1994, riksdagsledamot och ordförande i riksdagens jordbruksutskott 1991–1992
samt skolminister 1989-1991. Ordförande i ersättningsutskottet (EU) och fastighetsutskottet
(FU). Göran Perssons omfattande kompetens sträcker sig från Public Affairs, penning- och kreditmarknad, fusioner och förvärv samt internationell politik och EU.

Anders Bengtsson
Född 1963. Anders Bengtsson är partner och verksam med att omstrukturera familjeföretaget
Bengtsson Tidnings AB till ett investmentbolag. Därutöver arbetar han med att investera i små
utvecklingsbolag samt är engagerad i olika styrelseuppdrag.

Fredrik Danielsson
Fredrik Danielsson började på Carnegie som finansiell analytiker 1998. År 2000 utsågs han
till chefsanalytiker för telekomsektorn och rankades som nummer ett i Sverige under de tre
nästkommande åren. 2004 erbjöds han partnerskap vid Novator LLP. Fredrik Danielsson har
varit verksam som styrelseledamot vid de publika bolagen Scribona AB 2005-2006 och Ruukki
Group Oy 2006-2007.

Orri Hauksson
Civilingenjörsexamen vid University of Iceland. MBA från Harvard Business School. Orri Hauksson
har haft ett flertal uppdrag som politisk rådgivare åt Islands statsminister samt arbetat som
vice vd inom forskning och utveckling, fusioner och förvärv vid Isländska Telco. Orri Hauksson
har även erfarenhet från styrelsearbete från ett flertal publika bolag såsom Elisa, Straumur och
Elmskip samt Sulphco.

Phil Metcalfe
Född 1970. Idag verksam som energispecialist hos Novator där han arbetar med investeringar
inom sektorn för förnyelsebar energi. Tidigare Executive Director hos Goldman Sachs International. Grundare och styrelseledamot i ett flertal privatägda bolag specialiserade inom handel
med utsläppsrättigheter.

Raif Nisametdin
Född 1963. MBA från Helsinki School of Economics. Finanschef Mergin Oy 1988-1992. Forskningsassistent Helsinki School of Economics, avdelningen för redovisning 1990–1992. Verksam
i familjeföretaget 1992-1994. Managing Director Mazot Oy. Raif Nisametdin är idag engagerad
i Finntyr Consulting och Trading Oy, samt i Rhed Consulting Oy och i Espan Matto Oy.

Anders Wijkman
Född 1944. Universitetsexamen i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Sedan 1999 är
Anders Wijkman parlamentsledamot vid Europaparlamentet. Anders Wijkman har även arbetat
som ledamot för ett flertal regeringsuppdrag inom bland annat miljö, hållbar utveckling och
energifrågor.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian Biogas Fuels International AB,
556528-4733 får härmed avge årsredovisning för 2009.
Verksamheten
Scandinavian Biogas är en av ledande aktör inom storskalig biogasproduktion. Bolaget har
världsledande kunskap kring hur rötgasanläggningar bör utformas och drivas för att maximera
produktionen av högkvalitativ biogas. Detta oberoende av vilket slag eller vilken sammansättning
det organiska avfallet har. Bolagets kunskap och metoder innebär också att biogasproduktion
kan utföras till en lägre kostnad än vad som tidigare har varit möjligt.
Affärsidén bygger på att vara ledande inom utformning och drift av biogasanläggningar. Detta
uppnås genom att ständigt förbättra rötningsprocessen vid biogasproduktion från biomassa,
huvudsakligen från avfall såsom den stora mängd avfall som bildas vid rening av avloppsvatten
samt av industriella processer såsom tillverkning av livsmedel och biobränslen. För att möta
efterfrågan från privata aktörer har bolaget under året även utformat ett erbjudande med
standardiserade replikerbara lösningar, ämnade att lösa miljöproblem med organiskt avfall för
multinationella företag. Dessa anläggningar kan integreras vid ett stort antal produktionsenheter
och tillföra betydande miljövinster.
Bolaget har sitt säte i Uppsala, med huvudkontoret placerat i Stockholm samt forskning och
utvecklingsverksamheten i Linköping. Vid 2009 års utgång omfattades verksamheten av 40
anställda och bolaget har en fortsatt hög expansionstakt i Sverige och internationellt.
Ägarförhållanden
Scandinavian Biogas Fuels International AB har karaktären av ett holdingbolag och koncernens
verksamhet bedrivs i dotterbolag, huvudsakligen i Scandinavian Biogas Fuels AB, vilket ägs till
100 procent av Scandinavian Biogas Fuels International AB. Verksamhet bedrivs även av det
helägda dotterbolaget Biogas Uppland AB, samt Scandinavian Biogas Korea Limited som ägs
till 82 procent.
Ekonomisk översikt
Koncern (KSEK)

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

25 888

3 185

2 932

328

Rörelseresultat

-40 481

-45 346

-24 575

-7 491

Balansomslutning

210 768

84 435

56 808

27 584

18,1

Neg.

69,8

78,9

Nettoomsättning

Soliditet, %
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Väsentliga händelser under året
Verksamheten i Sydkorea
Uppdraget att uppgradera biogasproduktionen för ett reningsverk i den Sydkoreanska staden
Ulsan har fortsatt under året. Båda rötkamrarna har driftsatts och omfattar en rötkammarvolym
om 7 000 kubikmeter var. Projektet har medfört att kapaciteten att omhänderta slam och
matavfall har fyrdubblats, samtidigt som produktionen av biogas har femdubblats.
Avsiktsförklaring angående bolagets biogasprojekt i Varberg
En avsiktsförklaring har undertecknats av Scandinavian Biogas och en större aktör inom energibranschen rörande försäljningen av bolagets biogasprojekt i Varberg. Syftet med försäljningen
är att genom detta förfarande inleda ett samarbete med köparen. Vidare innebär affären att
Scandinavian Biogas frigör resurser, som kommer att kunna användas till mer gynnsamma projekt.
Scandinavian Biogas kommer även i framtiden att ansvara för driften av anläggningen och erhålla
en del av dess vinst. Affären väntas vara slutförd under första halvåret av 2010.
Tidigare verksamma projekt
Scandinavian Biogas har genomfört ett omfattande strategiarbete under året vilket bland annat
resulterat i ett ökat fokus på marknaderna i Sverige och Korea. På grund av detta så har beslut
fattats om att på kort sikt inte expandera på de kinesiska och kroatiska marknaderna.
Ny VD
2009-06-24 tillsatte bolaget Anders Tuvlind som konsult för att arbeta som verkställande direktör.
Konsultuppdraget övergick i en anställning 2009-12-01.
Ny styrelse
Vid en extra bolagstämma 2009-11-26 beslutades enligt huvudägarnas förslag att välja Göran
Persson, Sveriges före detta statsminister, till ny styrelseordförande. Orrik Hauksson, Fredrik
Danielsson, Raif Nisametdin och Anders Bengtsson valdes till nya ordinarie ledamöter samt Jonas
Bengtsson till styrelsesuppleant. I styrelsen kvarstår Anders Wijkman och Phil Metcalfe, medan
Erik Danielsson och Gert Schyborger valde att lämna styrelsen.
Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
En av de största utmaningar världen står inför är energifrågan och hur övergången från fossila
bränslen som kol och olja kan göras minst kännbar och därmed möjlig att genomföra. I utvärderingen av förnyelsebara alternativ som går att massproducera, har intresset för biogas ökat
och det finns idag en kraftigt växande efterfrågan på biogas bland annat som fordonsbränsle.
På många håll i världen och inte minst i Sverige har efterfrågan på biogas under 2009 väsentligt
överstigit tillgången.
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En rimlig bedömning är att efterfrågan på biogas inom en nära förestående framtid kommer
att öka ytterligare, då kunskapen om biogasens fördelar når ut till allt fler länder, kommuner,
till näringslivet och en bredare allmänhet. Detta sker bland annat då ny forskning om biogasens
miljömässiga fördelar presenteras. Ett sådant exempel är att svenska Energimyndigheten visat
att biogas kan reducerar utsläppen av växthusgaser med mer än 95 procent och att biogasen
därmed är det alternativa bränsle som belastar miljön minst.
Scandinavian Biogas får löpande många förfrågningar från hela världen, vilka vanligen grundar
sig i miljöproblem med organsikt avfall som behöver hanteras eller krav från politiker att öka
andelen förnyelsebar energi. Förfrågningar kommer också från leverantörer i behov av att säkerställa tillgången på tillräckliga mängder biogas inom kollektivtrafiken.
Scandinavian Biogas målsättning är att koncentrera bolagets resurser på de projekt som har störst
potential och att fokusera verksamheten till Norden och utvalda marknader i Östeuropa och Asien.
Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Nedan beskrivs några av de risker som kan ha betydelse för Scandinavian Biogas verksamhet och
framtida utveckling. Redogörelsen gör inte anspråk på att vara heltäckande och riskfaktorerna
är inte upptagna i någon prioritetsordning.
Utvecklingsbolag på väg mot etablering
Scandinavian Biogas tar nu steget från utvecklingsbolag till att bli ett etablerat bolag med internationell verksamhet. Det innebär att bolaget fortfarande är under uppbyggnad och att det finns
behov av finansiering av projekt knutna till de anläggningar som bolaget åtar sig att utforma,
bygga och driva. Finansieringsbehovet utgör en risk för att intressanta projekt kan bli omöjliga
att genomföra eller att likviditetsfrågan blir ett problem för bolaget. Scandinavian Biogas kan
därmed förväntas komma att genomföra fler emissioner i syfte att trygga bolagets utveckling
och fortsatta expansion.
Konkurrens och bibehållet försprång
Scandinavian Biogas verksamhet är helt beroende av efterfrågan på biogas. Idag utgör biogas en
av de miljömässigt mest attraktiva energikällorna med en växande efterfrågan och då framförallt
som fordonsbränsle. I takt med att marknaden mognar kommer konkurrensen om substraten
att öka, varför det är avgörande att företaget fortsätter med strategisk forskning som möjliggör
användandet av nya substrat och ökat biogasutbyte av de substrat som rötas idag.
Politiska risker
Stor betydelse för bolagets verksamhet är det politiska läget i de länder som Scandinavian Biogas
verkar i. Kunderna utgörs huvudsakligen av kommuner, städer och offentligt ägda enheter som
avloppsreningsverk och avfallsanläggningar. Det innebär att ett förändrat politiskt läge kan
komma att få stor påverkan på uppdragen och bolagets möjligheter att generera intäkter trots
tidigare slutna avtal. Många uppdrag löper också på kontrakt med intäktsströmmar, som sträcker
sig över tidshorisonter upp till 15 år. Osäkerheten med oförutsedda händelser, som kan inträffa
i framtiden utgör en risk för bolaget. Denna risk kan minskas genom att företagets fortsatta
expansion sker på marknader med stabila affärsförhållanden.
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Lång införsäljning av nya kontrakt
Försäljningsarbetet från de första kontakterna till att intäkter genereras kan sträcka sig över många
år och det finns inga garantier att vidtagna försäljningsinsatser leder till intäkter. Scandinavian
Biogas framtida resultattillväxt är bland annat beroende av att det finns kontinuerlig tillgång på
tillräckligt stora avfallsströmmar, att efterfrågan och priset på biogas upprätthålls samt att det
finns avsättningsmöjligheter för rötresten. Skulle dessa förutsättningar kraftigt förändras utgör
de en risk för bolagets verksamhet.
Beroendet av partners
Då Scandinavian Biogas verksamhet vanligen innebär partnerskap och delägande tillsammans
med kunderna i de anläggningar bolaget utformar och driver, innebär större förändringar av
kundernas verksamhet och inriktning en risk.
Finansiering
Riktade emissioner m m
Bolaget har bedrivit ett aktivt finansieringsarbete under 2009 för att säkerställa att den affärsplan
som ligger ska gå att genomföra. Det har resulterat i ett flertal emissioner under året.
Riktad nyemission, 9,6 MSEK. Beslutades i slutet av 2008 och registrerades 2009-01-21.
Emissionen riktades till en ny investerare som under 4:e kvartalet 2008 täckte koncernens
kortsiktiga kapitalbehov.
Riktad nyemission, 12,5 MSEK. Registrerades 2009-09-17. Riktades till Ajanta Oy som numera
är den fjärde största ägaren i bolaget.
Riktad nyemission, 28,4 MSEK. Registrerades 2009-11-09. Riktades till största delen till BTAB
Invest som numera är den tredje största ägaren i bolaget.
Företrädesemission, 70 MSEK. Registrerades till största delen 2010-01-13. Övertecknades med
cirka 40 procent. Genomfördes delvis (30 MSEK) genom kvittning av skulder från 2008 och
tidigare, vilket förbättrat balansräkningen.
Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att bolaget nu är i en bra finansiell ställning för att
fortsätta expansionen samt för att slutföra de viktiga engagemang bolaget har i bland annat
Ulsan i Sydkorea.
Projektfinansiering
En viktig faktor i bolagets förmåga att växa är att löpande säkra projektfinansiering och investeringsbidrag. Målsättningen är oförändrat att uppnå minst 70 procent belåning per projekt.
Aktien
Efter registreringen av företrädesemissionen under 2010 har bolaget 17,833,442 aktier om nominellt 0,20 SEK per aktie. Varje aktie berättigar till en röst. Samtliga utestående aktier är stamaktier
och medför lika rätt till andel i Scandinavian Biogas Fuels International tillgångar och resultat.
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Händelser efter periodens utgång
Avtal med Stockholm Vatten om att förvärva biogasproduktion
Scandinavian Biogas Fuels International AB tecknade den 2010-01-26 avtal om att förvärva
Stockholm Vatten Utveckling AB. Förvärvet omfattar uppgraderingsanläggningarna för biogas
i Stockholm, vid Henriksdal, Bromma och Loudden. Affären beräknas slutföras under första
halvåret 2010. Avtalet innebär att Scandinavian Biogas såväl på lång som kort sikt ska ansvara
för och utveckla produktionen av biogas från de förvärvade anläggningarna. Affären planeras
att finansieras genom lån samt eget kapital genom en nyemission.
Personal
2010-01-01 blev bolaget medlem i arbetsgivarorganisationen med Teknikföretagen, vilket tydligt
reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Avtalet omfattar totalt 35 personer.
Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, SEK 112
521 106, disponeras enligt följande:

Belopp i SEK

Balanseras i ny räkning

112 521 106

Summa

112 521 106

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
2009-01-01
2009-12-31

2008-01-01
2008-12-31

Nettoomsättning

o

3 185

Aktiverat arbete för egen räkning

o

3 471

Övriga rörelseintäkter

o

1 129

o

7 785

Råvaror och förnödenheter

o

o

Övriga externa kostnader

o

o

Personalkostnadert

o

o

Avskrivningar och nedskrivningar av material
och immateriella anläggningstilgångar

o

o

Övriga rörelsekostnader

o

o

o

7 785

Resultat från andelar i intressebolag

o

o

Ränteintäkter och liknande resultatposter

o

o

Räntekostnader och liknande resultatposter

o

o

Resultat efter finansiella poster

o

o

Skatt på årets resutat

o

o

Minoritetens andel av årets resultat

o

o

Årets resultat

o

o

Not

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
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Scandinavian Biogas Fuels AB
World Trade Center,
Kungsbron 1, SE-111 22 Stockholm
Sverige
Telefon: +46 (8) 503 872 20
Fax: +46 (8) 503 872 21
info@scandinavianbiogas.com
www.scandinavianbiogas.com

