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Eierskapet i Moelven Industrier ASA

Offensivt eierskap –
avgjørende for Moelven
Foto: Berit Sanness

Andelseiermøter i skogeierområdene i mars – møt opp!
Andelseiermøtene er en god anledning til å bli oppdatert, høre begrunnelser for standpunkt i enkeltsaker og
formidle synspunkter og innspill til ledelsen.
I Glommen Mjøsen Skog har vi et velfungerende lokaldemokrati. Våre medlemmer
er flinke til å møte opp og komme med innspill til oss i styret, til ledelsen og til våre
lokale tillitsvalgte.
I perioden 9.-24. mars avholdes det andelseiermøter i skogeierområdene. For Vest
(gamle Mjøsen) er dette nytt ved at valgkretsen er endret fra skogeierlag til skogeierområder. I tillegg til de formelle sakene vil eierskapet i Moelven Industrier bli et
hovedtema.
Nærmere informasjon om møtene - program, tid og sted - får dere i god til. Sett av
datoen, vi ser frem til å møte dere!
Andelseiermøtene avholdes etter denne planen:
Mandag 9. mars - Nord-Østerdal, Nord-Gudbrandsdalen
Tirsdag 10. mars - Midt-Østerdal, Midt- Gudbrandsdalen
Onsdag 11. mars - Solør
Torsdag 12. mars - Gjøvik-Toten
Fredag 13. mars - Trysilvassdraget
Mandag 16. mars - Vinger og Odal
Tirsdag 17. mars - Sør- Gudbrandsdalen
Onsdag 18. mars - Sør-Østerdal
Torsdag 19. mars - Sør-Hedemarken
Mandag 23. mars - Eidsvoll, Ringsaker
Tirsdag 24. mars - Havass
Terje Uggen
styreleder

Markedsbildet
Været og tømmermarkedet –
ikke bare ulemper med
vårløsning på vinteren.
Mildt og bløtt vær vinterstid er egentlig
ikke en ønsket kombinasjon for skogbrukere. Vi ønsker stabil vinter med minusgrader og forutsigbare driftsforhold. Men
akkurat nå i vinter, med et tømmermarked
som bugner av overstore tømmerlunner
på både terminaler og industrier, er det
kanskje ikke så dumt at værgudene hjelper
oss med litt lavere aktivitet. Bløte marker
uten frost gir nå utfordringer for skogsdrift i både norsk og svensk lavland, forhåpentligvis bidrar det til en litt lavere avvirkningstakt som vil redusere ventetidene
i logistikkjeden og gi oss et mer balansert
virkesmarked utover året.

Glommen Mjøsen Skog SA
fikk et dilemma i fanget rett
før jul. Skulle vi redusere vår
påvirkningskraft i Moelven
Industrier ASA sin utvikling?
Eller skulle vi fortsette vår
rolle som aktiv og toneangivende pådriver til aktiv verdiutvikling av selskapet i årene
fremover? Valget var enkelt.

I en enstemmig vedtatt strategi i Glommen
Mjøsen Skog i høst ble det gjort helt klart
fra våre andelseiere at investeringen i Moelven Industrier ASA er viktig for oss og alle
aktører i Innlandet. Dermed var det enkelt
å brette opp ermene å jobbe for å sikre vår
posisjon som aktiv eier i Moelven Industrier
fremover.
Forkjøpet har ryddet eiersiden i Moelven
Industrier. En foreløpig oppsummering av
resultatet er at Glommen Mjøsen Skog vil
bli eier av drøyt 71% av aksjene i Moelven

Industrier. Det er kun Viken Skog som benytter sin forkjøpsrett. De vil da få en eierandel på noe over 20%. AT Skog har fra før
en eierandel på rundt 7%. Øvrige eiere har
under 0,5%. Eiere som ikke lenger ønsket å
være eiere, har solgt seg ut.
I Glommen Mjøsen Skog har vi utelukkende
vurdert hva vi skulle gjøre ut ifra hva Glommen Mjøsen Skog og Moelven Industrier er
mest tjent med fremover. Vi mener vi sto
ovenfor en god mulighet til å få strukturert
opp eiersiden i Moelven. Det behovet har
vært der i flere år, og vi har lykkes med det!
Eierstrukturen er nå oversiktlig og med
Glommen Mjøsen Skog som eier av 2/3 av
aksjene. Vi legger til grunn at de to andre eierne Viken Skog med drøye 20% og AT Skog
med ca 8% har samme ambisjon for Moelven Industrier som oss. Det må være åpenbart for alle at dette er en bedre situasjon for
både Glommen Mjøsen og Moelven Industrier enn at vi skulle forholdt oss passive. Da
ville vi hatt et eierskap i Moelven Industrier
med mye av den samme innelåste situasjon
som Eidsiva og Felleskjøpet har vært i.

Et aktivt og målrettet eierskap er viktig!
Moelven Industrier er et industrilokomotiv
i Innlandet og et helt avgjørende element i
verdikjeden fra skog til marked. Skogbrukets
økonomi er svært tett knyttet opp til at vi
har en offensiv, framtidsrettet og konkurransedyktig sagbruksstruktur i Norge. Moelven
Industrier er en ledende aktør i både Norge
og Sverige og Glommen Mjøsens mål er å
utvikle en eierside som kan bringe konsernet
videre.
Vi ønsker selvfølgelig og vil legge opp til en
god dialog med de andre eierne som har
samme interesse av et aktivt og sterkt Moelven Industrier som oss.
Med forbehold om Konkurransetilsynets
godkjenning er det nå arbeidet starter. Og vi
tror det vil være til glede for oss som aksjonærer, for Moelven Industrier ASA sine ansatte og kunder, lokalsamfunnet i Innlandet
og for våre andelseiere som er opptatt av å få
avsetning for tømmeret.

Markedssjef
Håkon Bakken

- Moelven Industrier er en ledende aktør i både Norge og Sverige og
Glommen Mjøsens mål er å utvikle en eierside som kan bringe konsernet
videre, sier adm.dir. Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

Moelven er et av Skandinavias største tremekaniske konsern med 52
operative enheter i Norge, Sverige og Danmark, 3 500 medarbeidere
og 11 MRD NOK omsetning. Foto: Moelven
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Medlemsfordeler i Glommen Mjøsen Skog

Gratis time med advokat

Foto: Anne Mæhlum

.Jo Are Brænden jobber som advokat i Thallaug og hjelper med juridiske spørsmål.

Glommen Mjøsen Skog tilbyr
alle sine andelseiere én time
gratis juridisk hjelp.
TEKST: KRISTINA SKAMSAR
Glommen Mjøsen Skog har avtale med Advokatfirmaet Thallaug ANS på Lillehammer
om juridisk rådgivning for våre andelseiere.
Thallaug har hele landet som nedslagsfelt i
tingsrettslige spørsmål og landbrukssaker.
Juridiske avklaringer
Det er mange temaer som kan være aktuelle

å ta opp med en advokat. Bruk denne timen
som en mulighet til å sjekke problemstillinger. Ofte kan en samtale med en advokat
være avklarende, og saken kan løses der og
da. Hvis saken må tas videre, skjer det for
egen regning.
For bestilling av time, kontakt Glommen
Mjøsen Skog på tlf. 61 26 30 00 eller e-post:
post@glommen-mjosen.no
Fremmøte på Glommen Mjøsen Skogs kontor i Kirkegt. 70 på Lillehammer, 3. etg.

Ledige timer 2020:
Dato

Advokat

30. mars

Eivind Bjøralt

27. april

Oddvar Møllerløkken

25. mai

Bergsvein Træthaug

29. juni

Jo Are Brænden

28. september

Eivind Bjøralt

26. oktober

Oddvar Møllerløkken

30. november

Bergsvein Træthaug

Ny skogbruksleder

André Bråtesveen er nytilsatt som skogbruksleder i Glommen
Mjøsen Skog. Hans område blir Hamar, Vang og Løten.
André Bråtesveen har skogbruksutdanning fra Sønsterud og har tidligere jobbet som
skogsmaskinfører hos Lierhagen Skogsdrift AS. Han er nå ansatt i Glommen Mjøsen Skog
som skogbruksleder for Hamar, Vang og Løten. Vi ønsker André velkommen.
Foto: Kristina Skamsar

Kontaktinformasjon:
E-post: ahb@glommen-mjosen.no
Tlf.: 948 61 844

