Fortsatta förluster för Sekab och Etanol
tillverkningen – dotterbolag i Afrika, Polen
stängs ned.
Etanolföretaget Sekab har hittills i år gått med 235
miljoner kronor i förlust enligt bolagets delårsrapport
som kom under torsdagen. Nu väntar ytterligare
nedskärningar.
Torsdagens delårsrapport visar upp mycket dåliga resultat
för etanolföretaget Sekab. Utöver årets förlust på 235
miljoner kronor framkom det också att avvecklingen av
bolagets verksamheter i Afrika och Polen hittills kostat 322
miljoner kronor.
Inkomsterna från bolagets etanolförsäljning och satsning
på gröna kemikalier har inte heller gett några större
inkomster på grund av vikande försäljning. De höga
kostnaderna och låga försäljningen gör att Sekabs eget
kapital är helt förbrukat och bolaget kommer att behöva
tillskott för att undvika konkurs.
SAMMANLAGT HAR KOMMUNERNA i Örnsköldsvik,
Umeå och Skellefteå, via sina energibolag, satsat 1 654
miljoner kronor i bolaget. Tålamodet är därför rejält prövat
och det är ingen hemlighet att kommunerna helst vill sälja
sina andelar.
Några ljusglimtar fanns dock i rapporten. En ökad
efterfrågan på målarfärg gör att priserna på gröna
kemikalier går upp, och enligt bolagets vd Björn Edström är
de bolag som är kvar efter omstruktureringen starka.
– ALLA BOLAG vi nu har kvar i koncernen visar ett positivt
eget kapital och är därmed inte konkursmässiga. Det var
de bolag vi gjort oss av med som drog ner siffrorna, säger
Björn Edström, vd för Sekab, till SVT.
Koncernens personalnedskärningar kommer dock att
fortsätta. Hittills har 34 anställda lämnat Sekab och när
hela omstruktureringsarbetet är klart kommer sammanlagt
74 personer att ha lämnat företaget som hade 151
anställda som mest

Toni kommentar:
Och det är inte hela sanningen statens bidrag finns inte med, bidragen till bensinstationerna
osv så har Etanol äventyret kostat nära 100 miljarder bara de senaste åren för att de gröna

gjorde det till en regeringsfråga så gick Göran Persson med på att etablera Sveriges kanske
största industriella irrväg. Pengar som skattebetalarna fått betala, fått långt farligare avgaser i
stor städerna, bidragit till svälten i världen – rätt läst bidragit, är ansvar för kalhuggningen av
regnskogen i Brasilien och listan är mycket längre. FN gick ut med en varning att det är ett
brott mot mänskligheten att elda upp säd (mat) och i Sverige fortsätter vi glatt att elda upp
rapsolja i sk Biogas.
Hur jä-la galen får politiker vara? Hur djä-la puckat får länsbolagsdirektörer bli som stöder
galenskaperna utan att förstå konsekvenserna?

