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:Kort projektbeskrivning

 t Mata in projektets uppgifter och dess totala kostnader i blanketten.
 Č Projektet och dess kostnader beskrivs i bilagorna

Projektuppgifter

anders.mattsson@skogsindustrier.ax:E-postadress
0408461428:Telefonnummer
Anders Mattsson:Ansökans kontaktperson

Ålands Skogsindustrier köper in virke av skogsägare och 
vidareförädlar det till sågade produkter (inkl. hyvlade och 
impregnerade), cellulosaflis och bioenergi. Verksamheten 
bedrivs vid två orter i Godby och Önningeby på Åland. Vid 
anläggningen i Godby driver bolaget en biopanna som 
producerar fjärrvärme åt Finströms kommun och värme till 
egna virkestorkar. Ålands Skogsindustrier är resultatet a en 
sammanslagning av Ålands Skogsägarförbunds och Carl 
Rundberg Ab:s skogsindustriella verksamheter år 2016. 
Ålands Skogsägarförbund grundades 1936 och Carl 
Rundberg Ab år 1949. Ålands Skogsindustrier har över 1300 
ägare, en stor del av dem är åländska skogsägare.

Fritt formulerad beskrivning av företagets bransch, 
:produkter och tjänster

31.07.2015:Tidpunkten då företaget registrerades
Aktiebolag:Bolagsform

:Företagets branschindelning
www.skogsindustrier.ax:Företagets webbplats
49:Personalantal
GODBY:Postanstalt
22410:Postnummer
Kyrkvägen 26:Utdelningsadress
Ålands Skogsindustrier Ab:Företagets namn

2684242-5FO-nummer för företaget som ansöker om finansiering
:

Företagets uppgifter

5128315:Ärendebeteckning
online.finnvera.fi:Mottagit tjänsten
26.05.2020 16:41:Tidsmärkning för avsändning
100569-191e (Mattsson Björn Anders):Avsändarens beteckning

Identifiering och behandlings data
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2684240-9:Företagets FO-nummer

Ägare

3 000 000,00 €:Finansieringens totala belopp
100 000,00:Egen finansiering (€)
alexander.clemes@op.fi:E-postadress
0102572913:Telefonnummer
Alexander Clemes:Kontaktperson hos banken eller försäkringsbolaget
2 320 000,00:Borgensbeloppet som söks hos Finnvera (€)
80,00:Andelen av borgen som ansöks hos Finnvera (%)
2 900 000,00:Finansieringsbelopp (€)
Andelsbanken på Åland:Bankens eller försäkringsbolagets namn

Finnveras borgen

 ^ Finnveras borgen för finansiering från en bank eller ett försäkringsbolag.
 © Finnveras lån till ett företag.

:Finansiering som ansöks är*

Finansiering

FINSTRÖM:Kommun där det finansierade projektet genomförs
Mårten Rosenberg:Finnveras kontaktperson

Projektet har redan diskuterats med Finnvera

Antal (€) Beskrivning

Byggnader och lokaler 743 800,00

Maskiner och inventarier 2 152 476,00

Immateriella investeringar 0,00

Driftskapital 0,00

Annat 82 000,00

Totala kostnader 2 978 276,00

Specifikation av projektets totala kostnader

Bolagets nuvarande bioenergianläggning ("biopanna") är 20 
år gammal och behöver ersättas med en ny. Den nya 
investeringen har bättre kapacitet, effektivitet och 
miljöprestanda. Den behövs för att säkra leveranserna av 
fjärrvärme till Finströms kommun och den behövs som en 
miljövänlig energi för de egna virkestorkarna. Kommunen 
garanterar minimiköp av i snitt 8000 MWh/år vilket ger 
garanterade intäkter på i snitt 408 000 euro/år. Biopannan 
levereras av det svenska företaget AKJ Bioteknik och är en 
bioeldad anläggning med en förbränningsteknik som bygger 
på trapproster. Anläggningen består av huvuddelarna 
bränslehantering, en förbränningsugn och hetvattenpanna. 
Mera detaljer eller offerten kan delges vid behov.
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 Č Som bifogad fil
Resultatplan

Finansiering presentation ÅSI maj 2020.pptx:Bilaga
 Č Har matats in på blanketten
 Č Lämnas i senare
 Č Har redan lämnats in
 t Som bifogad fil

Affärsplan

Bilagor

Förnamn Efternamn Roll i företaget

Sven-Olof Karlsson Styrelsens ordförande

Anders Mattsson Verkställande direktör

Eventuella övriga nyckelpersoner

9,00%:Ägandeprocent i företaget
MARIEHAMN:Postanstalt
22140:Postnummer
Önningeby:Hemadress
Finland:Medborgarskap
minimal@aland.net:E-postadress
040 580 1894:Telefonnummer
Styrelsemedlem:Roll i företaget
291048-137K:Personbeteckning
Rundberg:Efternamn
Kenneth:Förnamn

9,10%:Ägandeprocent i företaget
MARIEHAMN:Postanstalt
22140:Postnummer
Önningeby:Hemadress
Finland:Medborgarskap

:E-postadress
04513135311:Telefonnummer
Annan:Roll i företaget
090151-1631:Personbeteckning
Rundberg:Efternamn
Jan:Förnamn

29,40%:Ägandeprocent i företaget
info@skogsindustrier.ax:E-postadress
01843100:Telefonnummer
GODBY:Postanstalt
22410:Postnummer
c/o Ålands Skogsindustrier Ab:Utdelningsadress
Ålands Skogsägare Andelslag:Företagets namn

 © Inget finländskt FO-nummer finns (utländskt företag)
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I samband med beredningen av finansieringsbeslutet skaffar Finnvera kreditupplysningar om den som ansöker om 
finansiering, målföretaget, dess ansvarsperson samt eventuella borgensmän i Suomen Asiakastieto Oy:s register 
(Kreditupplysningslagen 527/2007, 19 §).

 ^ Jag ger mitt samtycke till att Finnvera Abp och de banker, finansbolag, försäkringsbolag och övriga finansiärer som 
behandlar ärenden som berör finansieringen av detta projekt överlämna uppgifter till varandra som berör företaget och 
finansieringen utan hinder av sekretessbestämmelserna som gäller dem.

 ^ Jag försäkrar att jag som sändare av denna ansökan har rätt att representera företaget som ansöker om finansiering, 
och jag förbinder mig till uppgifterna som anges i ansökan å företagets vägnar. Jag försäkrar att uppgifterna jag gett i 
denna ansökan är korrekta.

Åtaganden

:Ytterligare information

Tryckt bokslut 2019.pdf, verksamhetsberattelse_2018.pdf, 
verksamhetsberattelse_2017.pdf

:Bilagor
 Č Lämnas i senare
 Č Har redan lämnats in
 t Som bifogade filer

Bokslut

Ingår i affärsplanen. Budget 2020 är den enda resultatplan vi 
har för hela företaget.

:Till vem och hur?
 Č Har matats in på blanketten
 Č Lämnas i senare
 t Har redan lämnats in


