ÅRSBERÄTTELSE
STENA METALLKONCERNEN

DETTA ÄR STENA
METALLKONCERNEN
I samarbete med industrin och andra delar av samhället skapar Stena Metall
koncernens 3 300 medarbetare varje dag nya värden som alla tjänar på –
företagen, miljön och samhället i stort. Koncernens bolag återvinner varje
år fem miljoner ton avfall. Vi förser samhället med nödvändiga råvaror,
stålprodukter och marina bränslen. Med forskning och utveckling arbetar
vi för att möta framtidens utmaningar med nya hållbara lösningar.
Verksamheten finns på 200 platser i tio länder.

Våra affärsområden
ÅTERVINNING

Stena Recycling bedriver återvinningsverksamhet i Sverige, Norge, Danmark,
Finland och Polen med ett nätverk på drygt
160 anläggningar.
www.stenarecycling.se
www.stenametalinternational.se

ELEKTRONIKÅTERVINNING

Stena Technoworld är en av Europas ledande
elektronikåtervinnare med 16 anläggningar
i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Tyskland
och Italien.
www.stenatechnoworld.se

ALUMINIUM

Stena Aluminium är Nordens ledande
producent av aluminium genom återvinning.
Kunderna finns inom aluminiumgjutnings
industrin i norra Europa.
www.stenaaluminium.se
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STÅL

Stena Stål är en rikstäckande stålleverantör
med lager, produktion och försäljning på
15 platser i Sverige och en i norska Moss.
www.stenastal.se

KOMPONENTER

Stena Components erbjuder avancerad
verkstadskompetens och kundanpassade
stålkomponenter genom precisionsskärning
och CNC-bearbetning för Nordisk industri.
www.stenacomponents.se

OLJA

Stena Oil är Skandinaviens ledande leverantör
av bunkerolja och marina helhetslösningar
till fartyg i Skagerak, Kattegatt och
Nordsjöområdet.
www.stenaoil.com

TRADING

Stena Metal Inc. bedriver internationell
handel med skrot, tackjärn, järnsvamp,
färdiga stålprodukter och petroleumkoks.
Huvudkontoret ligger i Southport,
Connecticut, i USA.
www.stenametalinc.com

FINANS

AB Stena Metall Finans bedriver finansiell
verksamhet och intern bankverksamhet inom
koncernen, i Göteborg och Zug, Schweiz.
www.stenametall.com

Året i korthet

22 354 1 374
NETTOOMSÄTTNING (16 404 MSEK)

EBITDA (987 MSEK)

750

5 135

37,5

3 365

EGET KAPITAL (4 750 MSEK)

RÖRELSERESULTAT (472 MSEK)

SOLIDITET (39,2 %)

MEDELANTAL ANSTÄLLDA (3 152)

INNEHÅLL
KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
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KONCERNCHEFENS
KOMMENTAR
Verksamhetsåret har präglats av stabila marknadsförutsättningar. Med bibehållen
finansiell disciplin och effekterna av ett kontinuerligt förbättringsarbete har
Stena Metallkoncernen fortsatt stärka sin marknadsposition inom samtliga
verksamheter. Resultatet före skatt blev 596 MSEK.
I jämförelse med de senaste årens utmanande marknadsförhållan
den karaktäriserades verksamhetsåret 2016/2017 av mer stabila
förutsättningar. Högre råvarupriser och lägre prisvolatilitet skapade,
trots en svagare dollarutveckling, bättre möjligheter för huvuddelen
av Stena Metallkoncernens affärsområden. Det finns en stabil grund
i vårt samlade affärsmannaskap och med bibehållen finansiell disciplin
och ett kontinuerligt förbättringsarbete inom alla delar av koncernen
sedan flera år, har vi fortsatt stärka vår marknadsposition inom
samtliga verksamheter. Bättre marknader har inneburit bättre
möjligheter för en förberedd organisation. Jag är nöjd med insatsen
under året.
Stena Recycling visar en god resultattillväxt på samtliga hemma
marknader samtidigt som positionen som Nordens ledande återvin
ningsföretag befästs. Parallellt som det nyförvärvade IL Recycling
integrerats i Stena Recycling (Sverige och Polen) fortsätter vi
investera i produktionslösningar för att ytterligare öka förädlings
graden i vår återvinning. Kombinationen av en stark, lokal närvaro
och ett allt starkare erbjudande av kundspecifika lösningar skapar
långsiktiga värden, inte bara för oss själva utan också för kunder
och samarbetspartners.
Det är fortsatt stora utmaningar på den producentansvars
styrda marknaden för elektronikåtervinningen i Europa, dels på
grund av den stora obalansen i prissättning mellan producenter
och återvinnare och dels till följd av att huvuddelen (ca 65 %) av
det europeiska elektronikavfallet fortfarande hanteras utanför
lagstiftningen. Stena Technoworld har under året ytterligare befäst
sin ställning som en ledande återvinnare på sina marknader. I Stena
Nordic Recycling Center har Stena Technoworld investerat i en
avancerad processanläggning för elektronik som väsentligen ökar
återvinningen.
Stena Aluminium fortsätter investera i produktivitets- och kvali
tetshöjande processutveckling som del i sitt kvalitetsinriktade för
bättringsarbete. Resultatet är i linje med föregående verksamhetsår.
Det är mycket tillfredsställande att följa den positiva utvecklingen
för Stena Stål. Ett förbättrat resultat i kombination med stärkta
marknadsandelar är resultatet av ett starkare affärsmannaskap där
man gör mer möjligt. (Se gärna filmen Stena Stål – Gör mer möjligt.)
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Stena Components har ytterligare befäst sin marknadsposition och
har under året utvecklat sitt erbjudande.
Stena Oil har på en periodvis utmanande bunkermarknad återigen
visat att kombinationen av gott affärsmannaskap och kvalitetssäk
rade leveranser skapar goda värden för oss själva och våra kunder.
Stena Metall Finans har under året haft en mer försiktig syn på
marknadsutvecklingen med lägre risktagande vilket inneburit ett
något lägre resultat än tidigare. I internbanksrollen har ytterligare
steg tagits för att utveckla nya cash management-lösningar för
koncernen. Arbetet med riskavvägning har fortsatt varit en viktig
del och bidrar positivt till den finansiella disciplinen.
En viktig del i koncernens ständiga förbättringsarbete är det
”lean”-inspirerade program som används inom produktion under
namnet Stena Way of Production (SWOP), i filialverksamheten
(SWOB) men också inom försäljning (SWOS). Denna metodik til�
lämpas idag i hela koncernen och är under ständig utveckling.
Kopplingen till säkerhet är stark. Vår satsning på ett säkrare Stena
fortlöper med full kraft med utgångspunkten att alla olyckor går
att förhindra. Vi vet också att säkra arbetsmiljöer ger en effektiv
produktion med hög kvalitet.
Under året invigde vi Nordens modernaste återvinningsanlägg
ning, Stena Nordic Recycling Center, (SNRC), i Halmstad. Med de tre
första processtegen i full produktion kommer vi här att fortsätta
investera i nya återvinningslösningar. SNRC utgör navet i den infra
struktur för industriell materialåtervinning som vi etablerat i koncernen
och som också består av de övriga processanläggningarna på våra
hemmamarknader. Ett utmärkt exempel är Grenå Recycling Center
i Danmark som invigdes under året.
Sedan starten har materialåtervinningen på SNRC ökat med
30 procent vilket bland annat medför att vi är en av de första åter
vinnarna i världen att klara EU:s krav på fordonsindustrin om att
återvinna varje bil till 95 procent.
I samverkan med universitet och högskolor söker vi hitta lösningar
på framtidens återvinningsutmaningar. Två aktuella forsknings
områden är plast och litiumjonbatterier. Vi är idag en ledande åter
vinnare av plast, men komplexiteten i plast som material är stor och
vi medverkar i ett flertal forskningsprojekt för att hitta nya lösningar.

VI HAR FORTSATT
STÄRKA VÅR
MARKNADSPOSITION
INOM SAMTLIGA
VERKSAMHETER”
ANDERS JANSSON
Vad avser litiumjonbatterier så finns ett stort behov av att återvinna
dem på ett säkert och effektivt sätt, inte minst för fordonsindustrin.
Vi arbetar för att ta fram en helhetslösning där batterierna hanteras
på ett säkert sätt och där innehållet återanvänds och återvinns med
hållbara metoder.
Stena Metal International, koncernens försäljningsorganisation,
baserar sin affär på långsiktiga, globala kundrelationer med ståloch metallindustrin. Med mer avancerade återvinningsprocesser
utvinner vi allt renare råvaror som möter de ökande kraven från
kunder och lagstiftning. Olika former av samarbeten ger oss möj
lighet att optimera materialets väg genom hela värdekedjan; från
insamling, genom förädlingsprocessen och hela vägen till slutkund.
Gemensamt för samtliga verksamheter är satsningen på nya
digitala lösningar. Som exempel introducerade Stena Stål under året
en e-handelslösning genom webb-order där kunderna får tillgång
till marknadens bredaste sortiment online. Stena Recycling lanse
rade en kundportal på flera marknader, baserad på en ny teknisk

plattform förberedd för ytterligare funktionalitet. Portalen fungerar
som ett stöd i utvecklingen och uppföljningen av kundens affär.
Det är en mycket glädjande utveckling och vi har en spännande
pipeline av digitala projekt, många med målet att stärka tillgänglig
heten av våra produkter och tjänster samt skapa underlag för för
bättringar hos kund. Digitalisering effektiviserar också vårt interna
produktionsflöde.
I takt med att återvinningsverksamheterna etablerat allt starkare
marknadspositioner ställs högre krav på värdeskapande, såväl
på oss själva som i samverkan med affärspartners. Med Stena
Resource Management bedriver vi fokuserade projekt i samver
kan med våra kunder där vi identifierar nya möjligheter längs hela
värdekedjan.
Att skapa värden för kunder, samhälle och partners är kärnan i vår
verksamhet och i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle finns
en ännu större plats för koncernens samlade kompetens, produkter
och tjänster. Läs gärna mer om vårt arbete i Stena Metallkoncernens
första hållbarhetsredovisning som presenteras i november 2017.
Avgörande för koncernens positiva utveckling är våra kompetenta
medarbetare. Det engagemang och det affärsmannaskap som
visats det gångna året är imponerande. Rätt människor och rätt
kompetens är en förutsättning för framgång och vi satsar ännu
hårdare på kompetensutveckling med särskilt fokus på kvalitet och
säkerhet, produkt- och materialkunskap samt ledarskap.
Den generella marknadsbilden är för närvarande relativt stabil
även om vi den senaste tiden åter sett förhållandevis stora pris
rörelser. Stora prisrörelser och periodvis ökad marknadsoro utgör
återkommande utmaningar som vi måste förhålla oss till. Med
bibehållen finansiell disciplin kommer vi att fokusera på det vi
själva kan påverka – det finns inte någon del i koncernen som inte
kan bli bättre.
Om nuvarande, relativt positiva, marknadsförutsättningar
består förväntar jag mig ett förbättrat resultat under innevarande
verksamhetsår.
Anders Jansson,
Göteborg, oktober 2017
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PRISUTVECKLING

UPPGÅNGAR
PRÄGLADE ÅRET
Verksamhetsåret präglas av en generell uppgång i priserna
på de flesta råvaror. En viktig faktor är Kina som i kontrast
till föregående år visat upp starkare ekonomisk statistik.
Överlag har vi sett en positiv stämning i konjunkturen globalt.

Aluminium, LME

USD/ton
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ÖVERSIKT
Jämfört med föregående verksamhetsår
har priserna (i USD) på de vanligaste basme
tallerna korrelerat på ett mer normalt sätt.
I stort sett alla metaller har stigit kraftigt i pris.
Uppgångarna uppgår till mellan 20 och 50
procent. Efter tre år i följd med fallande priser
har även oljepriset (Brent) vänt upp, om än
bara med ca 10 procent. Järnskrotpriserna
steg ännu lite mer jämfört med övriga
metaller, drygt 50 procent. En del av stål
verkens förbättrade marknad står att finna
i de tullar som införts, men en stor del beror
även på att konjunkturen under året har
stärkts, inte minst i Europa. Vi går in i det nya
verksamhetsåret med tillförsikt, dock oroar
risken för bakslag vad gäller råvarupriserna
generellt eftersom föregående års prisupp
gång i flera fall var mycket påtaglig.

METALLER
Priserna på London Metal Exchange (LME)
steg under verksamhetsåret i likhet med de
flesta andra råvaror. Överlag stark kinesisk
data och en positiv stämning i allmänhet har
drivit priserna. Koppar steg 20 procent på tre
dagar efter det amerikanska presidentvalet,
den starkaste uppgången på 35 år. Metallen
har också haft stöd av produktionsstörningar
i flera betydande gruvor. Kina har levt upp
till sina utfästelser att stänga ner äldre och
miljöskadlig aluminiumproduktion vilket har
gett stöd åt priset samt sänt en tydlig signal
att man tar tag i det generella problemet med
överkapacitet i flera råvarusektorer. Under
hösten steg priserna parallellt med dollarn,
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vilket är ovanligt och gav en dubbel effekt i
uppgången av priserna i lokal valuta. Efter en
svagare vinter och vår har vi under somma
ren haft kraftiga uppgångar på LME. Detta
har dock skett samtidigt som dollarn fallit
kraftigt vilket reducerat uppgångarna i lokala
valutor. Vi har därmed haft det mer normala
omvända förhållandet mellan dollar och råva
rupriser, jämfört med den ovanliga hösten.

STÅL
Vi ser tillbaka på ett år med stigande priser.
Från september till april fortsatte den
prisuppgång som började under slutet av
föregående verksamhetsår. Efter det kom
sänkningar under en kortare period men
under sommaren vände trenden uppåt igen.
Mätt över hela året har priserna på malm
baserade produkter gått upp med 20-25
procent och på skrotbaserade produkter
med 10-15 procent. Undantaget är rostfritt
material där sjunkande priser på legeringar
under de senaste månaderna inneburit att
priserna över verksamhetsåret är oföränd
rade. Orsakerna till de stigande priserna är
en generellt bra global konjunktur, ökande
råvarukostnader för stålverken, begräns
ningar av produktionskapacitet och en stor
påverkan av de tullar som införts efter beslut
i anti-dumping ärenden. Genomslaget av
tullarna märks tydligast på plåtprodukter.
Under några perioder har det i det närmaste
varit en brist på europeisk tillverkad plåt. Den
svenska marknaden är fortsatt stark med
ökande behov av stål från i första hand for
dons- och byggindustrin.
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RETURPAPPER
Under hösten 2016 var efterfrågan på
wellpapp lägre än förväntat men även
insamlingen reducerades och prisnivån hölls
därför stabil. Vintern och våren präglades
av hög efterfrågan och prisuppgångar
på grund av hög aktivitet från kinesiska
köpare och ett överlag gott orderläge hos
de europeiska bruken. Blandpapperpriserna
har ökat i högre takt än wellpapp och pris
gapet däremellan har minskat. Orsaken är
en ökad efterfrågan från kartongbruken
(förpackningar). Produktionen och insam
lingen av tidningar fortsätter att minska.
Tidningspappersbruken är fortsatt utma
nade av höga råvarupriser som de inte kan
få ut på färdigvaran. Isoleringsindustrin
är en del av förklaringen men även mjuk
pappersindustrin, då de delvis konkurrerar
om samma råvara. Vi ser framför oss en
marknad, som i likhet med de senaste åren,
kommer att påverkas mycket av hur de
kinesiska köparna agerar.

JÄRNSKROT
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Graferna avser prisutveckling under perioden
1/9 2013 till och med 11/9 2017. Graferna avser
månadssiffror. Källa: MBR och Stena Metall.

Kinesisk stålproduktion har stärkts tack vare
stängningar av induktionskapacitet som
tidigare inte var under myndighetskontroll.
Dels producerade många av dessa verk
undermålig kvalitet, dels klassades de som
miljöfarliga med i många fall okontrollerade
utsläpp. Under verksamhetsåret har den
kinesiska stålexporten fortsatt att minska
tack vare inhemsk stärkt efterfrågan. I USA
har den konservativa och protektionistiska
politiken inriktat sig på att utöka inhemsk
tillverkningsindustri. Detta har i stort gynnat
inhemsk stålproduktion. Efterfrågan på
skrotråvara har stärkts under verksamhets
året, i synnerhet mot slutet, vilket beror på

den ökade stålproduktionen i Europa, USA
och Turkiet. I den Europeiska stålindustrin
upplever man nu äntligen stärkta orderböcker
och förväntar sig ett starkt andra halvår 2017.

FRAKTER
Oljeprisrörelserna och varierad efterfrågan
har lett till svängningar i fraktraterna under
året. Vid utgången av året stärktes bulkfrakter
medan motsvarande för containers vänt
ned. Detta efter en tids styrka. Efterfrågan
på laster har generellt ökat under året och
därmed förbättrat läget för transportnäringen.
Redarna har flertalet mycket besvärliga år
bakom sig men utsikterna är nu stärkta och
hösten ser ut att innebära högre kostnader
för sjöfrakter.

OLJA
Dragkampen fortsätter mellan OPEC:s
produktionsnedskärningar och USA:s ökade
produktion av skifferolja. OPEC har genom
fört en organiserad nedskärning sedan
november 2016, med mål att sänka sina
råoljelager. Genom att minska produktionen
lyckades OPEC genomföra en återhämtning
med ca 50 procent på råoljepriset. De högre
oljepriserna har också oavsiktligt förstärkt
USA:s produktion av skifferolja. Baker Hughes
rig count index har visat det högsta antalet
riggar i produktion sedan 2015. Den ameri
kanska oljeproduktionen bedöms fortsätta
växa starkt medan efterfrågan kommer att
vara oförändrad, med risk för överproduktion
och dess effekt i lägre priser. Saudiarabien
avser börsnotera Saudi Aramco under 2018.
Landet kommer att göra mycket för att hålla
oljepriserna på en så hög nivå som möjligt.
Det är en mycket komplex bild för oljepriset
inför nästa verksamhetsår, men vi tror på
lägre oljepriser på grund av ett fortsatt
starkt utbud och svagt växande efterfrågan.
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ÅTERVINNING

STENA RECYCLING
Stena Recycling bedriver återvinningsverksam
het i Sverige, Norge, Danmark, Finland och
Polen med ett nätverk på drygt 160 anläggningar.
Med kostnadseffektiva lösningar återvinns
avfall från hela samhället med helhetslösningen
Stena Solutions. Avfallsslagen som hanteras
och återvinns är Järn och metall, Papper och
plast, Farligt avfall och övrigt verksamhets
avfall. I erbjudandet ingår relaterade tjänster
som internlogistik, utbildning, statistik och
säkerhetsrådgivning.
Chef Affärsområde Recycling
Staffan Persson
Landschefer
Sverige Kristofer Sundsgård
Norge Max Trandem
Danmark Ulf Arnesson
Finland Staffan Persson (tf)
Polen Lars Ibsen

På Stena Nordic Recycling Center i Halmstad skruvar
Stena Recycling upp återvinningsgraden på uttjänta
bilar, avfall från industrin och skrot från kommunala
återvinningscentraler. Med avancerade processer tas
så mycket material som möjligt tillvara och kan användas
igen som råvara i industrier världen över.
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LYFTER FRAM KUNDERNAS
DOLDA VÄRDEN
Stena Recycling strävar efter att hitta det mest resurssnåla sättet att ta vara på industrins
restprodukter och öka andelen material som kan användas som ny råvara. En positiv
förändring på senare tid är att Stena Recycling kommer in tidigare i kundens värdekedja
för att hitta optimala lösningar och därmed öka kundens lönsamhet.
Det blåser positiva vindar på samtliga fem hemmamarknader
inte minst tack vare bra utveckling inom fordonsindustrin.
För Stena Recycling har detta inneburit nya, spännande kund
samarbeten. Tjänsten Stena Resource Management innebär att
Stena Recyclings medarbetare analyserar kundens produk
tionsmiljö och -processer för att föreslå förbättringar som frigör
dolda värden.
Ju tidigare i processen detta sker, desto bättre. Genom att
sortera vid källan maximeras kvaliteten på restfraktionerna och
Stena Recycling hjälper därmed kunderna att realisera dolda värden
som annars skulle gå till spillo. När Stena Recycling är med och
utvecklar kundens processer minskar miljöpåverkan samtidigt
som samhällets resurser kan användas på ett effektivare sätt.

STENA NORDIC RECYCLING CENTER ÄR INVIGT

”Stena Recycling hjälper kunderna
att realisera dolda värden som annars
skulle gå till spillo.”

FRAMGÅNGSRIK INTEGRATION AV IL RECYCLING

FORSKNING SOM UTVECKLAR MORGONDAGENS
PRODUKTER
Stena Recycling driver ett flertal forsknings- och utvecklings
projekt tillsammans med universitet och högskolor. Exempelvis
kring återvinning av litium-jonbatterier där lyckade tester med
termiska metoder för återvinning genomförts under året.
Professuren i industriell materialåtervinning som Stena
finansierar på Chalmers Tekniska Högskola firade tio år under
verksamhetsåretSatsningen fortsätter, nu även med inriktning
mot energiteknik.

I oktober invigdes Stena Nordic Recycling Center i Halmstad.
Satsningen tar återvinning och återanvändning till en ny nivå,
och säkerställer bland annat att fordonsindustrin lever upp till
EU:s regler om att nytillverkade bilar ska kunna återvinnas till
95 procent. Stena Recycling har avtal med samtliga europeiska
fordonstillverkare. Investeringen bidrar till att minska mängden
restprodukter som läggs på deponi och anläggningens effektivitet
är bättre än förväntat.
Även i danska Grenå invigdes i maj en anläggning som bidrar till
att öka återvinningsgraden på bilar och andra komplexa produkter.
Mer metaller tas till vara samtidigt som brännbara fraktioner
sorteras ut för energiåtervinning.

Förvärvet av IL Recycling innebär en ökning av antalet anlägg
ningar och medarbetare i Sverige och Polen (med IL Recyclings
dotterbolag First Recycling på den polska marknaden). Tack vare
köpet kan Stena Recycling erbjuda kunderna ett bredare och
starkare erbjudande. Integrationen har varit framgångsrik och
gjort Stena Recycling till en större aktör inom plast och papper.
IL Recyclings tidigare kunder kan nu också erbjudas en mer
komplett avfallslösning.

STÄNDIG UTVECKLING AV MEDARBETARE
Stena Recycling arbetar löpande med att kartlägga aktuella och
förväntade behov för att kunna erbjuda en ständig utveckling av
ledare och medarbetare. Under året har Recyclingbolagen exem
pelvis förstärkt kompetensen inom produkt- och materialkunskap
samt ledarskap för att kunna erbjuda ökad kundnytta.

STENA RECYCLING:

2 250
Anställda

162
Platser

12 402
MSEK Omsättning
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ÅTERVINNING

Med tjänsten Design for Recycling hjälper Stena Recyclings
experter produktutvecklare att designa produkter som är
enklare att återvinna. Här demonteras en trimmer för att
leta förbättringar i val av material och hur de kombineras.

SVERIGE

Minskar mängden avfall som deponeras
Allt fler kunder vill utveckla sin affär tillsammans med Stena
Recycling Sverige. Hållbarhet och rådgivning kring cirkulär ekonomi
är allt mer efterfrågat. Genom den framgångsrika integrationen
med IL Recycling har kundbasen ökat till 70 000 kunder och filial
nätet har förstärkts med 15 filialer.
Det pågår ett stort antal värdeskapande utvecklingsprojekt
tillsammans med kunder. Rådgivningen inom Stena Resource
Management gör kundernas processer effektivare och mer
lönsamma genom att dolda värden tas tillvara i produktionen.
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Exempelvis kan restprodukter som annars hade deponerats, i
stället sorteras till energiåtervinning eller materialåtervinning.
Ett exempel är samarbetet med ett stort bageri som tidigare
deponerade 600 ton spill om året från tillverkning av knäcke
bröd. Idag omvandlas detta till biogas som används i kollektiv
trafiken, och avfallets ökade värde gör att företaget sparar en
halv miljon kronor om året.
www.stenarecycling.se

ÅTERVINNING

Danmarks energioch klimatminister
Lars Christian Lilleholt.

DANMARK

Minister invigde
anläggningen i Grenå
I maj invigdes en ny anläggning i Grenå av Danmarks energioch klimatminister Lars Christian Lilleholt. Den nya anläggning
en förädlar avfall som tidigare lagts på deponi, till att i högre
grad återvinnas. Att öka återvinningsgraden på kundernas
material är ett ständigt pågående arbete. I ett samhälle som
strävar mot en cirkulär ekonomi blir rådgivning som optimerar
kundernas resurshantering allt viktigare.
Ett fyrtiotal ledare och potentiella ledare i bolaget genomgår ett
individanpassat utvecklingsprogram bland annat för att i än högre
grad skapa värde för våra kunder. Vid sidan om att skapa bättre
förståelse för kundens förutsättningar, har den nya strukturen
också bidragit till ett markant bättre säkerhetsarbete. Under året
har antalet olyckor minskat dramatiskt jämfört med tidigare.
www.stenarecycling.dk

NORGE

Nya kunder och investeringar
Under året har Stena Recycling Norge fått flera nya storkunder
och bland annat vunnit ett nytt kontrakt med Bane Nor.
Stena Recycling fortsätter att utveckla verksamheten inom
ansvarsfull hantering av uttjänt material från framförallt
offshoreindustrin. Under året har bolaget investerat i en fast
ighet i Stords kommun där ytterligare verksamhet kommer
att etableras.

I Bergen har dessutom en ny anläggning tagits i bruk för att åter
vinna de långa avlyssningskablar som används inom oljeindustrin
för att analysera havsbotten. Tack vare den nya tekniken kan
kablarna nu hanteras i Norge på ett miljö- och säkerhetsmässigt
riktigt sätt som stämmer överens med kundens miljöpolicy.
www.stenarecycling.no

Den norska gas- och oljeindustrin genererar stora mängder avfall som behöver tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Under året har Stena Recycling
investerat i teknik för att återvinna de komplexa kablar som används för att analysera havsbotten. Kablarna syns i aktern på fartyget.
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ÅTERVINNING

FINLAND

Allt fler kunder
på den finska
marknaden

Återvinning av järn och andra metaller utgör större delen av
Stena Recyclings verksamhet i Finland. Styrkan är att också kunna
erbjuda unika speciallösningar som den här återvinningsstationen
hos butikskedjan Tokmanni.

Finland har efter många års nedgång en växande ekonomi
igen vilket medfört ett bättre affärsklimat. Stena Recycling
har fått förtroendet att arbeta med allt fler kunder och har
vunnit marknadsandelar under året. Återvinning av järn och
andra metaller står för större delen av omsättningen samti
digt som erbjudandet inom farligt avfall utvecklas successivt.
Liksom på övriga marknader strävar Stena Recycling i
Finland efter en ökad och fördjupad kunddialog och bedriver ett
löpande arbete med att höja effektiviteten i hela värdekedjan,
från insamling av avfall till leverans av återvunnen råvara.
Att utveckla ledarskapet och fortsätta bygga en stark säker
hetsattityd är viktiga delar som bidrar till en bättre leverans
till kunderna i slutändan.
Stena Recycling erbjuder kundanpassade återvinnings
lösningar. Ett exempel är samarbetet med elektronikkedjan
Tokmanni som inleddes 2008. I kedjans 160 butiker sköter
Stena Recycling insamlingen av konsumenternas gamla
elektronikvaror. Insamlingen har ökat år för år och uppgick
2016 till 200 ton.
www.stenarecycling.fi

POLEN

Stora besparingar inom
kundernas avfallshantering
Stena Recycling har en tongivande roll inom
återvinningsbranschen i Polen och är bland
annat en av initiativtagarna till organisatio
nen RECONOMY som samlar industrin kring
hållbarhetsfrågor. Dessutom erbjuder
bolaget frukostseminarier där fokus ligger
på hållbarhet och miljörapportering.
Stena Recycling är marknadsledande i
Polen inom pappersåtervinning och har
under året vuxit med 40 procent inom
återvinning av järn och metall.
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Ett växande kundsegment är stora interna
tionella aktörer inom webbhandel som
under verksamhetsåret bidragit med ökade
pappersvolymer på 65 000 ton.
Stena Recycling bidrar inom många
branscher med nya lösningar som sparar
kostnader. Mueller Fabryka, som tillverkar
ljus för Ikea, ville minska kostnaderna för
avfallshantering och gav Stena Recycling i
uppdrag att se över produktionsprocessen.
Mängden produktionsavfall hade, tack vare

tillväxt i affärerna, ökat under året, men
trots detta kunde Stena Recycling bidra till
att minska de deponerade resurserna med
74 procent. Tillsammans med en rad andra
åtgärder blev resultatet en besparing på
40 procent för Mueller.
www.stenarecycling.pl

ÅTERVINNING

FÖRSÄLJNING

Tätt kundsamarbete
stärker återvinnings
kedjan
Stena Metal International är försäljningsbolaget som säljer
kvalitetssäkrat järn, metall och rostfritt skrot som samlats in
och förädlats av Stena Recycling-bolagen på de fem hemma
marknaderna.
Stena Metal Internationals kunder finns i ett trettiotal länder i
hela världen. De flesta kunder är strategiska partners där Stena har
ett mycket nära samarbete sedan många år. En god förstålse för
kundernas krav i kombination med gedigen kunskap om återvunna
material gör att hela värdekedjan kan optimeras, från insamling,
via bearbetning till leverans av färdig produkt.
Kraven som strategiska partners ställer på Stena Metal
International som leverantör sprids vidare internt. Informationen
används i relationen med kunderna där materialet samlas in,
för att säkerställa att vi tillsammans skapar det bästa värdet.
Satsningen på Stena Nordic Recycling Center innebär att ny
teknik gör det möjligt att producera större volymer av återvunna
råvaror till smältverk, gjuterier och andra industrier i hela världen.
Resultatet från mätningar av kundnöjdhet visar att kunderna
uppskattar Stena Metal Internationals arbetssätt.
www.stenametalinternational.com

Ett tätt samarbete med strategiska partners inom den globala stål- och
metallindustrin stärker återvinningskedjan. Ovako är en av dessa strategiska partners, som tillverkar nya produkter av den återvunna råvaran.

Med kundanpassade återvinningslösningar bidrar Stena Recycling till
en mer hållbar verksamhet för en lång rad tillverkande industrier och
andra kunder. Här hos rullgardinstillverkaren Markisol i norra Polen.
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ELEKTRONIKÅTERVINNING

ÖKAT INTRESSE FÖR ATT
ÅTERANVÄNDA MATERIAL
Stena Technoworld är en trygg och erfaren partner inom elektronikåtervinning och
erbjuder den bästa lösningen för såväl företag som behöver få elektronikavfallet
insamlat och återvunnet som producenter med producentansvar för elektronikavfall.
Stena Technoworld erbjuder marknadens mest omfattande och högkvalitativa logistik
och elektronikåtervinning med en hög återvinningsgrad.

Samhället blir allt mer elektronikintensivt. TV-apparater, datorer
och annan teknik byts ut i allt högre takt. Mängden elektronik
avfall ökar och därmed behovet av effektiv och miljöriktig åter
vinning. Stena Technoworlds avancerade återvinningsprocesser
innebär att stora mängder värdefulla råvaror tas till vara och
används igen i nya produkter.
Det har varit ett bra år för Stena Technoworld, men samtidigt
ett år där regionerna har utvecklats på olika sätt. Norden har gått
bättre än förväntat, Italien enligt plan medan Tyskland på grund
av produktionsstopp har utvecklats väsentligt sämre än planerat.
En generell utmaning i återvinningsbranschen är att existe
rande insamlingssystem för elektronikåtervinning fortfarande är
ineffektiva. I flera länder brister det dessutom i uppföljning av
lagkrav och regelverk, vilket gör att hanteringen av avfallet inte
alltid är miljömässigt acceptabel. En hel del avfall kommer aldrig
in i återvinningssystemet, vilket drabbar företagen som inte får
ut fullt värde för sitt elektronikavfall men också samhället som
går miste om resurser.
I alla regioner strävar Stena Technoworld efter att hitta mer
effektiva sätt att hantera återvinningsbara resurser. Ett sätt att
göra det är att sortera ut produkter för återanvändning vilket
medför att Stena Technoworld lyfter resurser i avfallshierarkin i
enlighet med målsättningen i WEEE-direktivet. I såväl Sverige
som i Norge och Polen är detta en stor verksamhet, och näst i

tur att etablera återanvändningsverksamhet, är Italien. Under
året har bolaget hittat nya köpare för dessa produkter i Europa,
men också i Asien. I dialog med kunderna som levererar elektro
nikavfall till Stena Technoworld, identifieras fler produkter som
lämpar sig för återanvändning. Ett exempel på det är processorer
och andra komponenter i datorer.
I Kina har myndigheterna infört nya restriktioner mot import
av plast- och elektronikavfall. Tidigare tog man emot containervis
med mixat avfall som sorterades på plats, men numera ställs
krav på renare fraktioner. I och med att Stena Technoworld redan
har rena fraktioner har de nya kinesiska reglerna stärkt Stenas
position på världsmarknaden.
Under året har Stena Technoworld fortsatt satsningen på
ledarskapsutveckling. Ledarskapsprogrammet handlar bland
annat om entreprenörskap och att utveckla det individuella
ansvaret för att skapa värde för kunden. Satsningen omfattar
individuellt utformade program för ett åttiotal personer, och
fortsätter under kommande år.
Stena Technoworld är aktiva i den europeiska återvinnings
organisationen för elektronikavfall, EERA, bland annat genom
att vd Rasmus Bergström sedan april är ordförande i styrelsen.
Målet med engagemanget är att sätta fokus på kvalitets- och
kretsloppsfrågor för att se till att allt elektronikavfall samlas in.

STENA TECHNOWORLD:

478
Anställda

14

16

Platser

1 003

MSEK Omsättning

ELEKTRONIKÅTERVINNING

STENA TECHNOWORLD
Stena Technoworld är en av Europas ledande
elektronikåtervinnare med 16 anläggningar
i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Tyskland
och Italien. Dessutom insamlas och återvinns
material från ett flertal andra länder som till
exempel Belgien, Holland, Schweiz, Österrike
och Frankrike. Vid sidan av materialåtervinning
arbetar bolaget allt mer med återanvändning
av produkter.
Chef Affärsområde Elektronikåtervinning
Rasmus Bergström
Regionchefer
Italien Giuseppe Piardi
Centraleuropa Folkert Schmidt
Norden Martin Alehem

Mängden elektronikavfall ökar
och därmed behovet av effektiv
och miljöriktig återvinning.”
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Att utvinna ädelmetaller ur elektronik kräver en kombination
av en rad avancerade processer i en PMR-anläggning (Precious
Metal Recycling). Stena Technoworld har under året installerat
en ny PMR-anläggning i Halmstad, som blir Europas största.
Bilden visar en del av utrustningen under installationen.

NORDEN

Ny anläggning
för värdefulla
metaller
Årets stora nyhet är etableringen av Stena Nordic Recycling Center
i Halmstad. Tack vare den moderna och automatiserade anlägg
ningen har Stena Technoworld kunnat öka kvalitet och kvantitet,
och anläggningen gör bolaget redo för att på ett bättre och effek
tivare sätt ta hand om de olika fraktioner som företaget hanterar
på kundernas uppdrag.
I augusti 2017 invigdes en ny enhet på Stena Nordic Recycling
Center som ökar förädlingsgraden för kundernas järn, aluminium
och plast, men också för högvärdiga metaller som koppar, guld
och palladium. Anläggningen, som är Europas största för återvin
ning av ädelmetaller, har kapacitet att hantera 110 000 ton
TV-apparater, datorer och annan elektronik om året.
Stena Technoworld har vunnit ett antal upphandlingar i Norge
och Sverige, samt fortsatt att utveckla demonteringsverksamhet
i Norge. I Danmark har stort fokus lagts på att optimera insam
lingsmetoder. I Polen är utvecklingen mycket gynnsam, och Stena
Technoworld köper högvärdigt material och plast från externa
parter och förädlar detta till eftertraktade råvaror. Stena Technoworld
har beslutat att investera mer i Polen, och på så sätt utöka verk
samheten på den polska marknaden.
www.stenatechnoworld.com/sv

ITALIEN

Förädlingen ökar värdet på
kundernas resurser
Årets stora nyhet är etableringen av Stena Nordic Recycling Center
i Halmstad. Tack vare den moderna och automatiserade anlägg
ningen har Stena Technoworld kunnat öka kvalitet och kvantitet,
och anläggningen gör bolaget redo för att på ett bättre och effek
tivare sätt ta hand om de olika fraktioner som företaget hanterar
på kundernas uppdrag.
I augusti 2017 invigdes en ny enhet på Stena Nordic Recycling
Center som ökar förädlingsgraden för kundernas järn, aluminium
och plast, men också för högvärdiga metaller som koppar, guld och
palladium. Anläggningen, som är Europas största för återvinning
av ädelmetaller, har kapacitet att hantera 110 000 ton TV-apparater,
datorer och annan elektronik om året.
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Stena Technoworld har vunnit ett antal upphandlingar i Norge
och Sverige, samt fortsatt att utveckla demonteringsverksamhet
i Norge. I Danmark har stort fokus lagts på att optimera insam
lingsmetoder. I Polen är utvecklingen mycket gynnsam, och Stena
Technoworld köper högvärdigt material och plast från externa
parter och förädlar detta till eftertraktade råvaror. Stena Technoworld
har beslutat att investera mer i Polen, och på så sätt utöka verk
samheten på den polska marknaden.
www.stenatechnoworld.com/it

ELEKTRONIKÅTERVINNING

TYSKLAND

Kundernas avfall
hanterades
utan störning

Stena Technoworld återvinner varje år stora
mängder kylmöbler i Tyskland. Varje kylskåp som
återvinns skapar stor miljönytta och gör det möjligt
att undvika koldioxidutsläpp på cirka två ton.

Årets stora nyhet är etableringen av Stena Nordic Recycling
Center i Halmstad. Tack vare den moderna och automatiserade
anläggningen har Stena Technoworld kunnat öka kvalitet och
kvantitet, och anläggningen gör bolaget redo för att på ett bättre
och effektivare sätt ta hand om de olika fraktioner som företaget
hanterar på kundernas uppdrag.
I augusti 2017 invigdes en ny enhet på Stena Nordic Recycling
Center som ökar förädlingsgraden för kundernas järn, aluminium
och plast, men också för högvärdiga metaller som koppar, guld
och palladium. Anläggningen, som är Europas största för åter
vinning av ädelmetaller, har kapacitet att hantera 110 000 ton
TV-apparater, datorer och annan elektronik om året.
Stena Technoworld har vunnit ett antal upphandlingar i Norge
och Sverige, samt fortsatt att utveckla demonteringsverksam
het i Norge. I Danmark har stort fokus lagts på att optimera
insamlingsmetoder. I Polen är utvecklingen mycket gynnsam,
och Stena Technoworld köper högvärdigt material och plast från
externa parter och förädlar detta till eftertraktade råvaror. Stena
Technoworld har beslutat att investera mer i Polen, och på så
sätt utöka verksamheten på den polska marknaden.
www.stenatechnoworld.com/de

Stena Technoworld har sedan ett antal år en
anläggning för återvinning av ädelmetaller i
Angiari i norra Italien. Vibrerande våtbord är ett
av processtegen som används för att separera de
finfördelade metallerna från varandra.
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ALUMINIUM

STENA ALUMINIUM
Stena Aluminium är Nordens ledande
producent av aluminium genom återvinning.
Kunderna finns inom aluminiumgjutnings
industrin i norra Europa. Bolaget erbjuder
också teknisk support, utbildning samt tjänster
inom metallurgi, material och process.
Verksamheten bedrivs i Älmhult med ett
säljkontor i danska Kolding.
VD Fredrik Pettersson

Stena Aluminium tillverkar uppemot 300 aluminiumlegeringar
för gjuterier i norra Europa. Aluminiumprodukterna levereras
främst i form av tackor, men även i flytande form.
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ALUMINIUM

ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ
ÅTERVUNNET ALUMINIUM
Stena Aluminiums verksamhet har vuxit snabbt de senaste åren.
Aluminium blir ett allt viktigare material för fordonstillverkare
och andra industrier. Erbjudandet utvecklas kontinuerligt för att
tillsammans med kunderna skapa ökade värden.

Inom fordonsindustrin utvecklas aluminium till en allt viktigare
råvara. Fordonstillverkarna vill erbjuda säkrare fordon som
dessutom har en så liten påverkan på miljön som möjligt. Då är
aluminiumets egenskaper såsom lätt, starkt, formbart och
korrosionsbeständigt en stor tillgång. Det faktum att alumi
nium dessutom är möjligt att återvinna hur många gånger som
helst med en mycket låg energiförbrukning, är värdefullt i en
cirkulär ekonomi. Huvuddelen av allt aluminium som Stena
Aluminium framställer används som råvara i gjutna kompo
nenter för fordonsindustrin.

Saltslagg är ett avfall från smältprocessen vid framställningen
av återvunnet aluminium. Tack vare en effektivare råvaru
användning har mängden saltslagg reducerats med över tio
procent under det gångna året. Ett nytt samarbete med leveran
tören för hantering av saltslaggen har dessutom säkerställt en
bättre cirkulär lösning av avfallet. Saltet i saltslaggen återvinns
och går tillbaka till användning i Stena Aluminiums produktion
igen, och den aluminiumoxid som återstår blir en resurs för till
verkning av cement.

OMFATTANDE SATSNINGAR PÅ LOGISTIK OCH MILJÖ
NYA REKORD FÖR FLYTANDE ALUMINIUM
Sedan tio år tillbaka erbjuder Stena Aluminium flytande alumi
nium som levereras till kundens gjuteri för omedelbar använd
ning i produktionen. Därmed minskar såväl kundens energiförbrukning som utsläpp av koldioxid tillsammans med ett antal
ekonomiska fördelar. Under året har bolaget passerat 2 000
leveranser av flytande aluminium, vilket innebär att 4 000 ton
koldioxidutsläpp har undvikits. 2016–2017 innebar också nytt
rekord för antalet flytande leveranser under ett år, 335 leveranser.

Som ytterligare ett led i arbetet med att utvecklas till en än mer
långsiktigt hållbar och effektiv aluminiumproducent, invigdes
under verksamhetsåret etapp ett för nya och större material
hallar. Att kunna hantera merparten av råvaran inomhus vägg
i vägg med smältverket ger väsentligt färre och kortare
interntransporter, vilket minskar påverkan på miljö och effekti
viserar hanteringen. Den nya materialhallen minskar dessutom
buller och ger en bättre och säkrare arbetsmiljö. Andra etappen
av de nya materialhallarna inleds under verksamhetsåret 17/18.
www.stenaaluminium.se

STENA ALUMINIUM:

102
Anställda

1

Plats

1 264

MSEK Omsättning
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STÅL

NYTÄNKANDE I EN
TRADITIONELL BRANSCH
Stena Stål är en rikstäckande stålleverantör med ett brett sortiment
av stålprodukter. Med en service och ett produktutbud utöver det
vanliga stödjer bolaget kunderna genom att säkerställa en smidig
och effektiv leverans.

Stena Stål är en fristående leverantör som samarbetar med
de stora stålproducenterna vilket gör att bolaget kan skapa erbju
danden utifrån kundernas behov. I en bransch där trenden går mot
centralisering, har Stena Stål ett väl utvecklat nätverk, med 16
försäljningskontor och 13 lager för att finnas nära kunderna med
en service i toppklass. Det delegerade affärsmannaskapet gör
att filialchefer och säljare har en tät dialog med kunderna. Detta
ger en helhetsbild av kundernas verksamhet och behov som i sin
tur gör det möjligt att tillsammans förverkliga deras planer.

NYA DIGITALA KANALER FÖR AFFÄRER
Stena Stål introducerade under året en avancerad e-handels
lösning genom webb-order. I erbjudandet ligger, förutom bolagets
egna lagerförda sortiment, också en direktuppkoppling mot
europeiska samarbetspartners med säkrade logistikflöden.
Kunderna får på så sätt tillgång till marknadens bredaste sorti
ment online. Under året har lösningen testats hos ett antal kunder
där systemet är i drift. Under 2018 sker en bredare lansering av
systemet. Genom digitaliseringen får Stena Ståls försäljnings
organisation bättre förutsättningar att ägna tid åt värde
skapande aktiviteter tillsammans med kunderna.

REKRYTERING FÖR UTHÅLLIG LÖNSAMHET
För att öka kundnöjdhet, nå nya kundgrupper och förstå nya
önskemål och behov krävs en god kunskap om kunderna.
Eftersom kundgrupperna förändras över tid, behöver Stena
Ståls organisation också utvecklas med mångfald. För detta
behövs en bredare rekryteringsbas och Stena Stål arbetar aktivt
för att bli en attraktiv arbetsgivare för personer med kunskap
från andra branscher och med andra erfarenheter. Dessa
bidrar med nya perspektiv på allt från försäljning till ledarskap
vilket är en förutsättning för att stärka en uthållig lönsamhet
i en föränderlig värld.
www.stenastal.se

STENA STÅL:

258
Anställda

20

16

Platser

2 189

MSEK Omsättning

STÅL

Stena Stål arbetar nära sina kunder för
att kunna erbjuda den bästa servicen.
Här är två medarbetare på kundbesök
på en byggarbetsplats i Göteborg.

STENA STÅL
Stena Stål är en rikstäckande stålleverantör med
lager, produktion och försäljning på 15 platser i
Sverige och en i norska Moss. Bolaget erbjuder
ett brett sortiment av balk, armering, rör, plåt,
stångstål, rostfritt, aluminium, verktygsstål och
legerat konstruktionsstål. Bolaget erbjuder också
slittning och klippning av tunn- och bandplåt
från rulle från Steel Service Center.
VD Henrik Forsmark
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KOMPONENTER

STENA COMPONENTS
Via sina anläggningar i Nybro och Molkom
erbjuder Stena Components avancerad
verkstadskompetens och kundanpassade
stålkomponenter genom precisionsskärning
och CNC-bearbetning för Nordisk industri.
Tillsammans med sina kunder utvecklar man
ständigt tillverkningsprocesser och tjänster för
att bättre kunna möta marknadens utmaningar.
VD Jan Fjeldså

Tillverkningen av industrikomponenter kräver
expertkunskap och utrustning som medger hög
precision. Stena Components har båda delarna
och investerar hela tiden i ny teknik.
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KOMPONENTER

INVESTERAR FÖR ÄN
HÖGRE LEVERANSKVALITET
Under året har utvalda processer automatiserats för att effektivisera
produktionen och Stena Components utvärderar ytterligare insatser för
att öka effektiviteten ytterligare. Investeringar i ny teknik frigör resurser
för mer komplexa uppgifter.

Stena Components tillverkar högkvalitativa industrikompo
nenter på två platser, Nybro och Molkom. Ett stort steg mot
att ytterligare höja kvalitet och leveranssäkerhet gentemot
kund är det automatiseringsarbete som Stena Components har
inlett. Under året har bolaget investerat i ny teknik för tillverk
ningsprocessen i Molkom, vilket har gett effektivare produktion
och högre leveranssäkerhet. För kunder som efterfrågar stora
serier innebär detta att Stena Components stärker positionen
som långsiktigt stabil partner.

”Automatiseringen ger effektivare
produktion och frigör resurser för mer
komplexa arbetsuppgifter.”

SNABBARE OCH SÄKRARE AFFÄRER
Under året har bolaget ökat förutsättningarna för att anlägg
ningarna i Nybro och Molkom i högre grad ska kunna täcka upp
för varandra vid behov. Denna utveckling innebär bättre möjlig
heter till flexibilitet och stabilitet ur leveranshänseende.
Införandet av affärssystemet Monitor är uppskattat av
många av bolagets kunder. Systemet ger en bättre kontroll på
order- och produktionsflöde, och i och med att många kunder
dessutom har samma affärssystem innebär den digitala
orderhanteringen en ökad effektivitet.

LICENSIERAD ÅTERFÖRSÄLJARE AV SPECIALSTÅL

Automatiseringen har en stor potential när det gäller tillverk
ning av längre serier. Stena Components utvärderar ytterligare
sätt att öka graden av automation i tillverkningen för att kunna
frigöra resurser för mer komplexa arbetsuppgifter.
I Nybro har bolaget investerat i en maskin som gör det möj
ligt att kontrollmäta stora detaljer. Kunden har därmed tillgång
till mätprotokoll från en tredjepartskalibrerad utrustning och
uppföljningen av leveransens kvalitet kan på så sätt säkras.

Toolox är ett lättbearbetat maskin- och verktygsstål som SSAB
tillverkar. Med femton års erfarenhet av Toolox vid anläggningen
i Nybro har Stena Components byggt upp en stor kompetens om
både materialet och dess bearbetning. Stena Components för
djupar nu samarbetet med SSAB och blir den enda licensierade
återförsäljaren i Sverige.
www.stenacomponents.se

STENA COMPONENTS:

152
Anställda

2

Platser

216

MSEK Omsättning

23

OLJA

DRIVER PÅ FÖR
RENARE DRIVMEDEL
Stena Oil är den ledande leverantören av bunkerolja i de nordiska länderna
och erbjuder marina helhetslösningar för fartyg i Skagerak, Kattegatt och
Nordsjön. Under mer än ett kvarts sekel har bolaget tillhandahållit tjänster
inom offshore bunkering till internationella kunder utifrån terminalen i
Göteborgs hamn.

Under året har Stena Oil utökat fartygsflottan med ett fartyg.
Expansionen beror bland annat på att Stena Oil har tecknat
många nya kontrakt i södra Sverige. Med 50 procent högre
omsättning i området har det blivit nödvändigt att ha ett fartyg
stationerat i södra Sverige. Totalt har Stena Oil ökat volymerna
med 20 procent.

ANSVAR ATT SANERA OLJA PÅ EU:S UPPDRAG
EU har ett övergripande ansvar för att hantera oljespill. Stena Oil
vann EU-upphandlingen för det så kallade Southern Balticområdet, vilket gör att ett av de fartyg som bolaget förfogar över
är förberett för att på kort tid kunna rycka ut och sanera oljeut
släpp. För samhället innebär detta att kostnaden blir en fjärdedel
av vad det skulle kosta av att ha ett separat oljesaneringsfartyg.

NYA SVAVELREGLER SKAPAR MÖJLIGHETER
2020 träder ett nytt internationellt svaveldirektiv i kraft för all
sjöfart. Då sänks gränsen för hur mycket svavel oljan får inne
hålla från 3,5 till 0,5 procent. Detta är en mycket stor föränd
ring för både oljebolagen och sjöfartsnäringen. Det kommer
att krävas enorma investeringar på varje raffinaderi för att
oljebolagen ska kunna anpassa sin produktion till de hårdare
miljökraven. Redarna kan investera i avgasrening på fartygen,
men också detta blir kostsamt. Tillsammans med kunderna
bearbetar Stena Oil nu oljebolagen för att dessa ska ta fram en
ny lågsvavlig olja som lever upp till det nya svaveldirektivet.
På sikt innebär detta nya kundbehov. Stena Oil har påbörjat
anpassningen av infrastrukturen för att inför 2020 ha ett
produktionssystem som är anpassat till kundernas behov och
det nya regelverket.

www.stenaoil.com

STENA OIL:
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OLJA

STENA OIL
Stena Oil är Skandinaviens ledande leverantör av
bunkerolja och marina helhetslösningar till fartyg
i Skagerak, Kattegatt och Nordsjöområdet.

Kryssningsfartyg har blivit en allt större kundgrupp för
Stena Oil de senaste åren. Bilden togs i samband med
bunkringen av kryssningsfartyget Navigator of the Seas i
Köpenhamn i juni 2017. Kryssningsfartyg har blivit en allt
större kundgrupp för Stena Oil de senaste åren. Bilden
togs i samband med bunkringen av kryssningsfartyget
Navigator of the Seas i Köpenhamn i juni 2017.

VD Jonas Persson
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TRADING

Tackjärn, här under gjutning hos en producent i
Brasilien, är en av de huvudsakliga tradingvarorna
för Stena Metal Inc. Tackjärn gjuts i enheter på
8–10 kg och används i stålframställning.

STENA METAL INC.
Stena Metal Inc. bedriver internationell handel
med skrot, tackjärn, järnsvamp, färdiga stål
produkter och petroleumkoks. Huvudkontoret
ligger i Southport, Connecticut, i USA.
VD Doug Fried
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TRADING

LÅNGSIKTIGA RELATIONER
ÄR GRUNDEN FÖR
SAMARBETET
Stena Metal Inc. grundades för trettio år sedan och har ända sedan dess
utvecklats tillsammans med företagets leverantörer och kunder. Fokus
ligger på ett nära och långsiktigt samarbete i ett antal partnerskap för att
tillsammans kunna skapa affärsmöjligheter.

Stena Metal Inc. har utvecklats framgångsrikt under ett år då
stålmarknaden har präglats av stora svängningar. Företaget
har mer än fördubblat försäljningen och har vuxit på alla priori
terade marknader: USA, Europa, Latinamerika och Asien.
Brasilien har alltid varit viktigt för Stena Metal Inc. som leve
rantörsland, och under året har bolaget stärkt banden med
viktiga leverantörer av råmaterial och stål i halvfabrikat. Idag
har Stena Metal Inc. affärsrelationer med ett växande antal
brasilianska företag som kompletterar de råvaror som kommer
från övriga företag inom Stena Metallkoncernen. Stena Metal
Inc. står i ständig kontakt med leverantörer från andra länder
för att kunna dra nytta av möjligheter när de uppstår.

”Tack vare utmärkta kontakter med
transportföretag kan kunder ta del av
kostnadseffektiva leveranslösningar.”

MED OMTANKE FÖR LEVERANTÖRER OCH KUNDER
Stena Metal Inc. är kontakten mellan leverantörer och kunder.
Företaget hjälper sina producenter att hitta och förhandla med
kunder och bistår i skeppning och finansiering av deras produkter.
På senare tid har Stena Metal Inc. dragit ner på den traditionella
handelsverksamheten och arbetar idag mer transparent med
leverantörer och kunder. Detta strategiska beslut har resulterat
i starkare band med både leverantörer och kunder.

KUNDERNA DRAR NYTTA AV LÅNG ERFARENHET
På logistiksidan drar företagets partners nytta av de utmärkta
kontakter som Stena Metal Inc. har med skeppsägare och andra
transportföretag, vilket möjliggör kostnadseffektiva leverans
lösningar. Även den stora erfarenheten av att hantera export
dokumentation och lagring gynnar kunderna.
www.stenametalinc.com

STENA METAL INC:

2
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1
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FINANS

ÖVERRASKANDE
STARKA MARKNADER
Under året har Stena Metall Finans fortsatt att arbeta
med reducerad marknadsrisk.

Stena Metall Finans har två uppdrag:
Dels rollen som koncernens internbank,
dels uppdraget att bedriva investeringsverksamhet.
Som internbank har Stena Metall
Finans under verksamhetsåret 2016/2017
förlängt ett syndikerat kreditavtal om
1 000 MSEK till februari 2020. Intern
banken har under året fortsatt att fokusera
på utveckling av stabila och effektiva sätt
att hantera koncernens kassaflöde och
finansiella risker.
Investeringsverksamheten hade ett
betydligt svagare resultat jämfört med
de senaste åren. Främsta anledningen
till det sämre utfallet berodde på att vår
inriktning mot mer kassaflödesstabila
bolag inte utvecklades lika positivt som
de mer konjunkturkänsliga och techrela
terade företagen.

ANSVARSOMRÅDEN
Stena Metall Finans ansvarsområden
omfattar:
• Ansvarar för koncernens cash
management.

• Bidrar till koncernens resultat på lång
och kort sikt genom en effektiv hante
ring och förvaltning av koncernens
likvida medel.
• Bevakar de finansiella marknaderna.
• Avväger risknivåer när det gäller
koncernens kundkrediter.
• Säkerställer koncernens långsiktiga
finansiering och därmed tillgång till
likviditet.
• Följer kapitalmarknaden och dess
utveckling för att kunna optimera kon
cernens finansiering via obligationer
och bankfinansiering.

HANTERING AV VALUTAKURSRISKER
Högsta möjliga balans eftersträvas alltid
mellan tillgångar och skulder samt mellan
intäkter och kostnader i främmande
valutor. Något som är väsentligt för Stena
Metallkoncernen är att finansiera verk
samheten i rätt valuta. Kundfordringar
och leverantörsskulder säkras kontinuer
ligt via valutaterminer.

STENA METALL FINANS:

7

Anställda
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1

Plats

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Koncernens externa finansiering sker
via obligationsmarknaden och via
banksystemet.

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Den finansiella portföljen består av fyra
individuella delar:
• Basportföljen, övervägande bolag
med relativt stabil intjäningsförmåga
och låg konjunkturkänslighet.
• Icke korrelerade tillgångar, hedge
fonder med olika strategier och
ingen till mycket låg korrelation med
aktiemarknaden.
• Private Equity, innehav i olika
PE-fonder, fonderna har olika inriktning
och olika geografiska marknader.
• Trading, främst opportunistisk handel,
samt vissa innehav som inte kan kate
goriseras till de övriga tre portföljerna.
www.stenametall.com

FINANS
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AB Stena Metall Finans bedriver finansiell
verksamhet och intern bankverksamhet inom
koncernen, i Göteborg och Zug, Schweiz.
Bolaget har sju medarbetare.
VD Peter Gustafsson
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*	S amtliga grafer på sidan avser perioden
1/9 2013 till och med 30/9 2017. Alla grafer
avser månadssiffror. Källa: MBR och Stena Metall
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VÄRDEFULLA
SAMARBETEN
Här är några exempel som visar bredden i
Stena Metallkoncernens verksamhet.

HÅLLBART AVFALL I DANMARK
DANMARKS ENERGI- OCH
KLIMATMINISTER Lars Christian
Lilleholt klippte bandet när en ny
toppmodern återvinningsanlägg
ning invigdes i Grenå i maj. Den
nya anläggningen är det senaste
tillskottet i affärsområde Recyclings
industriella återvinningssystem.
Här finns den senaste teknologin
som möjliggör att restmaterial
från bilåtervinning kan användas
som resurs istället för att läggas
på deponi. De återvunna materia
len kan dels användas i nya produkter, dels som ersättning till fossila
bränslen i exempelvis cementindustrin.

FORSKNING FÖR BÄTTRE
BATTERIÅTERVINNING
MÄNGDEN LITIUM-JONBATTERIER
som används i mobiltelefoner, bilar och
andra produkter ökar konstant, men åter
vinning sker än så länge i begränsad
skala. I forskningsprojektet Metallåter
vinning ur använda litium-jonbatterier
samarbetar experter från universitet,
återvinningsbolag inom Stena Metall
koncernen och företag inom fordons- och
batteriindustri. Syftet är att bygga grund
läggande kunskap för effektiva termiska
återvinningsmetoder för dagens och
morgondagens litium-jonbatterier.
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FRÅN KYLSKÅP TILL HUSBYGGEN
REPUR MARKSKIVA är en ny och unik produkt
som tillverkas av återvunnen polyuretan från isole
ringen i uttjänta kylskåp. Markskivan isolerar och
avfuktar grundmurar och golv och bidrar därmed
till mer miljöriktiga fastigheter, friskare inneklimat
och en bättre totalekonomi i och med sänkt energi
förbrukning, lägre driftskostnader och bättre
försäkringsvillkor. Tillverkningen sker på Stena Nordic
Recycling Center i Halmstad där även polyuretanet
utvinns ur gamla kylskåp.

SÅ HITTAR VI DET DOLDA
VÄRDET
MÅNGA AV STENA RECYCLINGS kunder
blir förvånade över att det som verkade vara
ett obetydligt och kanske kostsamt avfall
kan bli till en intäkt. Ibland ökar värdet bara
genom en bättre sortering, men oftast följer
värdeökningen efter en professionell analys
av hela produktionsprocessen med hjälp av
Stenas experter. Ingenting som kan återvin
nas ska hamna på deponi. Det går alltid att
hitta återvinningsalternativ.

EFFEKTIVARE ÅTERVINNING I LJUSFABRIKEN
GENOM ATT LYFTA PÅ LOCKET till fabriker och andra verksamheter kan
Stena Recycling föreslå nya och betydligt effektivare lösningar för hanteringen
av avfall. Efter analys och genomförda förbättringar hos ljustillverkaren Müller
i Polen minskade exempelvis behovet av trucktransporter med 62 procent och
kostnaden för hanteringen av avfall med 40 procent. Med avfallskärl på rätt
plats och mindre trucktrafik blev samtidigt arbetsmiljön i anläggningen bättre.

STENA STÅL GÖR MER
MÖJLIGT
STENA STÅL BIDRAR till att förverkliga
stora som små planer runt om i samhället.
Varje dag levererar bolaget stora mängder
stål som blir viktiga delar i komplexa infra
strukturlösningar och husbyggen samt
inom den tillverkande industrin. Medarbe
tarna jobbar nära kunderna och sätter sig
in i deras värld för att förstå deras utma
ningar. Kunderna får precis det material
de behöver – när de behöver det. Det är
så Stena Stål gör mer möjligt för kunderna,
både i dag och i morgon.

40%
minskade kostnaden för
hanteringen av avfall.

GEDIGEN VERKSTADSKOMPETENS SÄKRAR KVALITET
TILLVERKNINGEN AV industri
komponenter kräver expertkun
skap och utrustning som medger
hög precision. Stena Components
har båda delarna och investerar
hela tiden i ny teknik. En av årets
nyheter är en automatiserad bear
betningscell vilket ger en jämnare
kvalitet och ökad leveranssäker
het. Maskinen syns i en kort film
som visar hur CNC-bearbetningen
går till.

MATERIALHANTERINGEN FLYTTAR IN
STENA ALUMINIUM har de senaste åren genomfört en rad miljöinves
teringar för att möjliggöra en ökad produktion och samtidigt minska
påverkan på omgivningen. Det senaste tillskottet är att bygga in stora
delar av materialhanteringen, vilket ger en mängd fördelar när det gäller
kvalitet, säkerhet och inte minst miljömässiga aspekter. Mindre mängder
lakvatten behöver hanteras och ljud från verksamheten reduceras.
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SVERIGE
Stena Metall AB
Box 4088
400 40 Göteborg
Telefon 010-445 00 00
www.stenametall.com
AB Stena Metall Finans (publ)
Box 4088
400 40 Göteborg
Telefon 010-445 00 00
www.stenametall.com
Stena Metal International AB
Box 4088
400 40 Göteborg
Telefon 010-445 00 00
www.stenametalinternational.com
Stena Oil AB
Box 4088
400 40 Göteborg
Telefon 010-445 00 00
www.stenaoil.com
Stena Recycling AB
Box 4088
400 40 Göteborg
Telefon 010-445 00 00
www.stenarecycling.se
Stena Recycling International AB
Box 4088
400 40 Göteborg
Telefon 010-445 00 00
Stena Stål AB
Box 4088
400 40 Göteborg
Telefon 010-445 00 00
www.stenastal.se

Stena Technoworld AB
Box 4088
400 40 Göteborg
Telefon 010-445 00 00
www.stenatechnoworld.se
Besöksadress Göteborg:
Fiskhamnsgatan 8B
414 58 Göteborg
Stena Aluminium AB
Box 44
343 21 Älmhult
Telefon 010-445 95 00
www.stenaaluminium.se
Besöksadress:
Gotthards gata 5
343 36 Älmhult
Stena Components AB
Box 827
382 28 Nybro
Telefon 0481-442 00
www.stenacomponents.se

NORGE

TYSKLAND

Stena Recycling AS
Postboks 1723
3998 Porsgrunn
Norge
Telefon: +47 91 24 79 33
www.stenarecycling.no

Stena Technoworld GmbH
Langenhorner Chaussee 40
D-22335 Hamburg
Tyskland
Telefon +49 402 800 670
www.stenatechnoworld.de

Besöksadress:
Dokkveien 8
3920 Porsgrunn

ITALIEN

Stena Stål Moss AS
Årvollskogen 79
NO-1529 Moss
Norge
Telefon + 47 69 23 54 00
www.stenastal.no

FINLAND

Stena Technoworld srl
Via Santa Maria in Campo 2
I-20873 Cavenago di Brianza (MB)
Italien
Telefon +39 02 95335374
www.stenatechnoworld.it

SCHWEIZ

Besöksadress:
Madesjövägen 19
382 45 Nybro

Stena Recycling Oy
Äyritie 8 C
FI-01510 Vantaa
Finland
Telefon +358 10 802 323
www.stenarecycling.fi

Stena Metall Limited,
Zug branch
Bahnhofplatz
CH-6300 Zug
Schweiz
Telefon +41 417 28 81 21
www.stenametall.com

DANMARK

POLEN

USA

Stena Recycling A/S
Banemarksvej 40
DK-2605 Brøndby
Danmark
Telefon +45 56 67 95 50
www.stenarecycling.dk

Stena Recycling Sp. z o.o.
Al. Krakowska 271
02-133 Warszawa
Polen
Telefon +48 22 520 27 00
www.stenarecycling.pl

Stena Metal Inc.
200 Pequot Avenue, Suite 101
Southport, CT
06890 USA
Telefon +1 475 888 9005

