
Kvartalsrapport
•Driftsinntektene økte i 2003 til NOK 4864,1 mill

•Driftsresultatet ble NOK 100,6 mill

•Driftsresultatet er belastet med engangskostna-
der på NOK 13 mill i forbindelse med avvikling
av virksomhet

•Resultatutviklingen er svak mot slutten av året
som følge av en ugunstig markedsutvikling

•Gjennomførte kostnadsreduksjoner i flere deler
av konsernet kompenserer for deler av inntekts-
bortfallet
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Per 31.12

4. kvartal

2003 2002 2001 2003 2002 2001

Immaterielle eiendeler 15,3 -1,3 -9,4 29,2 32,7 59,0

Varige driftsmidler -31,3 35,8 44,8 860,9 803,5 805,4

Finansielle anleggsmidler -29,1 12,5 34,2 125,4 152,3 150,5

Sum anleggsmidler -45,1 47,0 1,2 1.015,5 988,5 1.014,9

Varer 58,5 58,9 8,5 708,2 665,0 744,4

Fordringer og likvider -221,9 -281,3 -0,8 639,8 486,7 633,4

Sum omløpsmidler -163,4 -222,4 7,7 1.348,0 1.151,7 1.377,8

Sum eiendeler -208,5 -175,4 8,9 2.363,5 2.140,2 2.392,8

Selskapskapital* 0,0 0,0 0,0 579,8 579,8 579,8

Øvrig egenkapital -63,5 -14,9 -9,5 343,7 340,2 299,1

Sum egenkapital -63,5 -14,9 -9,5 923,5 918,5 878,9

Langsiktig gjeld inkl. avsetn. for forpliktelser -137,8 -175,3 -7,1 738,6 578,5 815,0

Kortsiktig gjeld -7,2 14,8 25,5 701,4 643,2 698,8

Sum gjeld -145,0 -160,5 18,4 1.440,0 1.221,7 1.513,8

Sum egenkapital og gjeld -208,5 -173,9 8,9 2.363,5 2.140,2 2.392,8

Netto rentebærende gjeld -122 -124 -33 624 498 772

Sysselsatt kapital -185 -137 -42 1.594 1.454 1.651

Netto driftskapitalbinding -132 -145 -77 895 742 899

Balanse NOK mill.

Endring i 4. kvartal

Endring i egenkapital for konsernet
Inngående egenkapital 987,0 933,4 888,4 918,5 878,9 878,8
Endring etter ny regnskapslov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens resultat/Årsresultat -17,0 17,6 18,6 31,9 74,2 26,9
Tilgang ved kapitalutvidelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valutadifferanse -6,3 -2,9 1,4 13,0 -2,8 -8,0
Avsatt til aksjeutbytte -17,9 -29,8 -29,7 -17,9 -29,8 -29,7
Egne aksjer 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 11,4
Endring i reklassifisert eiendel -22,2 0,0 0,0 -22,2 0,0 0,0
Minoritetsinteresser -0,1 -0,6 0,2 0,2 -2,8 -0,5
Periodens/Årets endring -63,5 -14,9 -9,5 5,0 39,6 0,1
Sum egenkapital 923,5 918,5 878,9 923,5 918,5 878,9
*119.042.384 aksjer à NOK 5,00, korrigert for 3.087.800 egne aksjer.

Kvartalsrapporten er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som benyttes i årsregnskapet.

Resultatregnskap NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001

Driftsinntekt 1.251,4 1.175,3 1.248,2 4.864,1 4.618,4 4.516,5

Avskrivning 36,0 37,6 23,7 146,1 147,4 161,4

Varekostnad 784,5 682,3 781,5 3.020,7 2.772,7 2.762,9

Annen driftskostnad 424,1 423,5 404,1 1.596,7 1.558,9 1.500,1

Driftsresultat 6,8 31,9 38,9 100,6 139,4 92,7

Inntekt på investering i tilknyttet selskap -3,5 0,2 -0,2 -5,9 -0,4 0,1

Rente- og andre finansinntekter -2,3 3,2 -6,8 14,7 9,2 11,8

Rente- og andre finanskostnader -4,6 -12,4 -3,3 -44,9 -49,1 -65,5

Ordinært resultat før skattekostnad -3,6 22,9 28,6 64,5 99,1 39,1

Beregnet skattekostnad på ordinært resultat 13,2 5,9 9,8 32,3 27,7 12,7

Minoritetsinteresser -0,2 0,6 -0,2 -0,3 2,8 0,5

Periodens resultat/Årsresultat -17,0 17,6 18,6 31,9 74,2 26,9

Hele
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Driftsinntekter Driftsresultat

2003 2002 2001 2003 2002 2001

Netto driftsmargin (i %) 0,5 2,7 3,1 2,1 3,0 2,1

Brutto driftsmargin (i %) 3,4 5,9 5,0 5,1 6,2 5,6

Rentabilitet på sysselsatt kapital - årsbasis (i %) 1,7 8,6 16,2 6,8 9,1 5,7

Resultat per aksje (i NOK) -0,15 0,15 0,16 0,28 0,64 0,23

Kontantstrøm per aksje (i NOK) 0,36 0,49 0,38 1,96 2,05 1,69

Invest. i prod. midler, ekskl. oppkjøp (NOK mill.) 57 41 10 189 119 105

Egenkapitalandel (i %) 39,1 42,9 36,7 39,1 42,9 36,7

Omsetningsandel utenfor Skandinavia (i %) 22 26 26 22 25 26

Antall ansatte 2.878 3.112 3.078 2.853 3.108 3.149

Antall aksjonærer 998 999 1.196 996 999 1.196

Gjennomsnittlig antall aksjer 115 954 584 115 953 313 115 182 360 115 954 584 115 953 313 115 449 913

Nøkkeltall NOK mill.

Hele

2003 2002 2001 2003 2002 2001

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 152,9 198,8 77,0 116,5 405,1 68,2

Kontantstrøm fra resultatposter 41,9 56,9 43,7 227,7 237,9 194,8

Kontantstrøm fra arbeidskapital 111,0 141,9 33,3 -111,2 167,2 -126,6

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -42,9 -35,1 -10,2 -176,7 -110,8 -101,9

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -173,3 -208,4 -53,2 68,6 -303,2 12,6

Endring i likviditet i perioden -63,3 -44,7 13,6 8,4 -8,9 -21,1

Likviditetsbeholdning -63,7 -44,7 16,1 45,4 37,4 46,3

Ubenyttede trekkmuligheter 235,1 183,3 54,4 630,8 733,8 555,0

Disponibel likviditet 171,4 138,4 70,5 676,2 769,3 601,1

Endring gjennom oppkjøp/salg av selskaper:
Anleggsmidler 0,0 -5,1 -45,4 20,0 -5,1 46,4
Omløpsmidler 0,0 -0,1 59,2 36,7 -0,1 65,0
Likvider 0,0 0,3 18,1 0,6 0,3 19,0
Sum eiendeler 0,0 -4,9 122,7 57,3 -4,9 130,4
Egenkapital 0,0 1,0 28,7 -0,3 1,0 31,0
Rentebærende gjeld 0,0 -5,5 37,0 44,3 -5,5 37,0
Rentefri gjeld 0,0 -0,4 57,0 13,3 -0,4 62,4
Sum egenkapital og gjeld 0,0 -4,9 122,7 57,3 -4,9 130,4

Kontantstrøm NOK mill.

HeleEndring i 4. kvartal

2001: Oppkjøp av Kristiania Entreprenør AS, Aicher GmbH og Modulpoolen i Sandsjöfors AB.
2002: Salg av Norra Ny Skog AB og Moelven Iberica SA. Kjøp av Nordisol Akustik i Karlstad AB.
2003: Oppkjøp av Finnforest Danmark A/S, Plyfa Göteborg AB og Woodpaint i Karlstad AB. Dekonsolidering av Aicher GmbH som tilknyttet selskap.

4. kvartal



STYRETS BERETNING FOR
FJERDE KVARTAL 2003.

Hovedtrekk
Styret har i 2003 lagt vekt på å
videreføre den strategien som ble lagt
i forbindelsen med endringene i eier-
struktur som ble fullført i 2001. Dette
innebærer at Moelven skal viderefø-
res som et selvstendig datterselskap i
Finnforest-konsernet, med økt vekt
på salg og distribusjon av foredlede,
trebaserte byggvarer til hjemmemar-
kedene i Skandinavia. Resultatmessig
har 2003 vært tilfredsstillende, men
endringene i rammebetingelsene indi-
kerer at det fortsatt er riktig å kon-
sentrere ressursbruken om færre og
sterkere posisjoner dersom en aksep-
tabel lønnsomhet skal opprettholdes. 

Alt mot slutten av 2002, var akti-
viteten i yrkesbyggmarket i
Skandinavia fallende og det har
gjennom året vært nødvendig med
betydelige kapasitetstilpasninger og
kostnadsreduksjoner innen Moelven
Byggindustri for å opprettholdet et
positivt resultat. For sagbrukene
innen Moelven Treindustri har fallet i
priser for industritre i de europeiske
markedene, kombinert med en viss
økning i råstoffkostnader ført til en
svekket inntjening i annet halvår.
Dette har ført til at det også i
Moelven Treindustri er iverksatt
kapasitetstilpasninger, men disse vil
først få virkning for kommende år.
Etterspørselen etter trebaserte bygg-
varer til rehabilitering, ombygging og
tilbygg (ROT) i Skandinavia har vært
stabil på et akseptabelt nivå gjennom
året, men resultatutviklingen viser at
det også innen høvleri- og limtrevirk-
somheten er nødvendig med fortsatte

effektiviseringstiltak. 
Arbeidet med å effektivisere virk-

somheten skjer løpende, men forse-
res naturlig nok noe i tider der ram-
mebetingelsene er mer utfordrende
enn normalt. I 2003 ble driftsinntek-
tene økt med 4 prosent i forhold til
året før og var høyere enn noen gang
tidligere. Samtidig ble antall ansatte
redusert med 8 prosent i løpet av
året. Dette er en nødvendig utvikling
for å opprettholde konkurransekraf-
ten, men det hadde vært ønskelig
med en større økning i driftsinntekter
for på den måten å unngå beman-
ningsreduksjoner med de uønskede
konsekvenser dette har både for den
enkelte det gjelder, for de lokalsam-
funn som er særlig truffet og for
bedriften. Dessverre har dette ikke
vært mulig under de rådende mar-
kedsforhold.

Driftsinntekter og resultat
Driftsinntektene ble NOK 4864,1
mill, sammenlignet med NOK 4618,4
året før. Driftsresultatet ble NOK
100,6 mill (139,4), hvilket er klart
svakere enn året før. Resultatet har
svekket seg gjennom året og var util-
fredsstillende i annet halvår. De to
viktigste årsakene til resultatned-
gangen har vært et svakt marked for
nye yrkesbygg i Skandinavia og en
svekkelse av prisene for industritre i
de europeiske markedene mot slutten
av året. Svekkelsene i priser og etter-
spørsel har vært for store til at det
har vært mulig å opprettholde resul-
tatet gjennom kompenserende kost-
nadsreduserende tiltak. Resultatet er
også belastet med engangskostnader
på i alt NOK 13,0 mill i forbindelse
med avvikling eller salg av til sam-

men fem produksjonsenheter i løpet
av året.

Finanskostnadene er på nivå med
året før og resultatet etter finansielle
kostnader ble NOK 64,5 mill (99,1).
På tross av et lavere resultat før
skatt, ble skattekostnaden NOK 32,3
mill (27,7), som er noe høyere enn
året før. Dette skyldes en revurdering
av konsernets skatteposisjoner. Av
skattekostnaden på NOK 32,3 mill, er
NOK 0,5 mill betalbar skatt. Årets
resultat etter skatt ble NOK 31,9 mill
(74,2), tilsvarende NOK 0,28 per
aksje (0,64). 

I fjerde kvartal isolert, var drifts-
inntektene NOK 1251,4 mill (1175,3)
og driftsresultatet var NOK 6,8 mill
(31,9). Driftsresultatet er belastet
med engangskostnader på NOK 6 mill
i forbindelse med avviklingen av imp-
regnerings- og høvlerivirksomheten
på Hen og Gol. Ordinært resultat før
skatt var negativt med 3,6 mill.

FORRETNINGSOMRÅDENE

MOELVEN TREINDUSTRI

Moelven Treindustri er sammensatt
av tre områder, Moelven Timber (sag-
bruk), Moelven Wood (høvlerier) og
Moelven Limtre (limtrefabrikker).
Felles for områdene er at de driver
mekanisk bearbeiding av tre og at
hoveddelen av leveransene, direkte
eller indirekte, blir trebaserte bygg-
varer. Driftsinntektene for året ble
NOK 3554,3 mill (3380,8) og driftsre-
sultatet ble NOK 93,2 mill (129,1). I
fjerde kvartal var driftsinntektene
NOK 879,4 mill (826,1) og driftsresul-
tatet var 1,6 mill (34,8).
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Treindustri, hovedtall NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001

Driftsinntekt

Treindustri 879,4 826,1 863,8 3.554,3 3.380,8 3.324,6

Timber - sagbruk 610,3 601,6 618,5 2.398,1 2.360,1 2.398,9

Wood- foredling 312,1 295,0 303,7 1.363,0 1.273,8 1.160,7

Limtre 93,8 99,4 97,7 386,1 364,6 383,4

Driftsresultat

Treindustri 1,6 34,8 18,2 93,2 129,1 24,3

Timber - sagbruk 17,1 28,0 15,5 92,3 93,6 1,2

Wood- foredling -16,1 6,4 6,4 -0,6 40,6 32,0

Limtre 0,6 0,4 -3,7 1,5 -5,1 -8,9

4. kvartal Hele



Kvartalsresultatet inneholder
engangskostnader på NOK 6 mill i
forbindelse med avviklingen av imp-
regnerings- og høvlerivirksomheten
på Hen og Gol.

Sagbrukene innen Moelven
Timber har hatt tilfredsstillende
resultater for året samlet, men resul-
tatutviklingen er bekymringsfull med
en negativ utvikling mot slutten av
året. Dette har sammenheng med
denne industriens normale konjunk-
turelle svingninger i prisene for
hovedproduktet industritre og råstof-
fet tømmer. For den norske delen av
virksomheten representerer imidler-
tid den reduserte aktiviteten i skog-
bruket et mer langsiktig problem som
har ført til at tilgangen på tømmer til
konkurransedyktige priser er mindre
enn kapasiteten i sagbruksindustrien.
Dette har medført reduksjoner i antall
skift i enkelte fabrikker mot slutten
av året og vil, dersom utviklingen
fortsetter, måtte føre til ytterligere
reduksjon i antall produksjonsenheter. 

Høvleriene i Moelven Wood har et
dårligere resultat enn året før og
resultatet for 2003 har ikke vært til-
fredsstillende. Det svake resultatet
skyldes en kombinasjon av for høye
kostnader og prispress for visse pro-
dukter. I tillegg gir en økt andel han-
del med produkter som ikke er produ-
sert i egne anlegg en noe lavere mar-
gin. Det er igangsatt et arbeid for å
konsentrere produksjonen om færre
produksjonssteder for på den måten å
kunne redusere produksjonskostna-
dene og forenkle distribusjonen.

Limtrebedriftene har et noe bedre
resultat enn året før. Resultat-
forbedringen skyldes at kapasiteten
er bygget noe ned og kostnadene til-
passet et lavere volum som i større
grad er ment for hjemmemarkedene.
Disse leveransene krever større til-
leggsytelser som distribusjon, statis-

ke beregninger og prosjektering, hvil-
ket gir større grunnlag for verdiska-
ping. 

MOELVEN BYGGINDUSTRI
Moelven Byggindustri er sammensatt
av to områder; Moelven Byggmoduler
og Moelven Bygginnredning. Felles
for områdene er at de leverer system-
løsninger for byggmarkedet som et
industrialisert alternativ til tradisjo-
nell produksjon på byggeplassen.
Driftsinntektene i 2003 ble NOK
1340,7 mill (1241,5) og driftsresulta-
tet ble NOK 37,0 mill (41,7). I fjerde
kvartal var driftsinntektene NOK
380,8 mill (336,9) og driftsresultatet
var NOK 8,4 mill (13,1).

Virksomheten er prosjektbasert og
aktivitetsnivået er derfor mer varie-
rende enn for Moelven Treindustri.

Året 2003 har vært preget av et
meget svakt marked for yrkesbygg
både i Norge og Sverige. Driften av
modulfabrikken i Säffle i Sverige har
gitt utilfredsstillende resultater, og
det er foretatt en betydelig kostnads-
tilpasning innen flere av virksomhe-
tene i Moelven Byggindustri, og en
modulfabrikk i Kirkenes er solgt til
de ansatte. Til tross for den vanske-
lige markedssituasjonen, er prosjekt-
beholdningen ved årsskiftet normal
for årstiden.

Det svake landbaserte yrkesbygg-
markedet er for modulvirksomhetens
del blitt kompensert av store leveran-
ser til olje- og gassindustrien. Det
største prosjektet har vært knyttet til
utbyggingen av gassfeltet Snøhvit. Til
landanlegget har Moelven ByggModul
levert et bygningskompleks til 1200
personer bestående av hybler, leilig-
heter, kafeteria, fritidssenter, service-
bygg og kontor. Komplekset består av
1032 moduler og er på til sammen
24000 kvadratmeter. Komplekset ble
satt opp på 11 måneder under til dels

vanskelige klimatiske forhold uten
forsinkelser eller skader på personell.
Moelven Systeminnredninger har
hoveddelen av sine leveranser rettet
mot kontormarkedet og er derfor
sterkt påvirket av den store andelen
ledige kontorer, særlig i de større
byene i Norge og Sverige. Dette har
ført til en stor reduksjon i leveran-
sene til nye prosjekter og mer enn
2/3 av driftsinntektene kommer nå fra
rehabilitering, ombygginger og tilbygg
(ROT). 

Øvrige virksomheter
Den delen av konsernet som ikke
inngår i den industrielle kjernevirk-
somheten i Moelven Treindustri og
Moelven Byggindustri, er organisert i
et eget område for øvrige virksomhe-
ter. Dette området består av to eier-
selskaper i henholdsvis Norge og
Sverige som også er ansvarlig for
konsernets fellestjenester innen
områdene informasjon, personal,
informasjons- og kommunikasjonstek-
nologi, forskning og utvikling, økono-
mi, forsikring og finans. 

I dette området inngår også for-
valtning av eiendeler som ikke er
knyttet til den operative driften.
Dette dreier seg hovedsakelig om
eiendommer og eierandeler i selska-
per, samlet bokført til i størrelsesor-
den NOK 50 mill. 

Driftsinntektene ble NOK 46,7
mill (89,3) og driftsresultatet var
negativt med NOK 29,6 mill (31,4). I
fjerde kvartal var driftsinntektene
NOK 12,9 mill (42,7) og driftsresulta-
tet var NOK - 3,2 mill (-16,0).

Ansatte
Konsernet hadde ved årets utgang
2853 ansatte (3120), hvor av 1686 i
Norge (1838), 1147 i Sverige (1181)
og 17 i Danmark (0) og 3 i øvrige land
(101). Sykefraværet utgjorde 7,06
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Byggindustri, hovedtall NOK mill.

Hele

2003 2002 2001 2003 2002 2001

Driftsinntekt

Byggindustri 380,8 336,9 408,3 1.340,7 1.241,5 1.230,0

Byggmodul 217,8 175,6 196,6 762,9 655,8 590,0

Bygginnredning 163,7 161,6 212,4 579,8 586,0 641,9

Driftsresultat

Byggindustri 8,4 13,1 24,8 37,0 41,7 71,9

Byggmodul 5,9 4,0 11,5 15,7 10,3 30,4

Bygginnredning 2,5 9,1 13,2 21,3 31,4 41,4

4. kvartal
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http://www.moelven.com
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HUGIN Online:
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prosent (7,21), tilsvarende 48090 hele
arbeidsdager (51401).

Investeringer, balanse og
finansiering
Det ble i løpet av året foretatt inves-
teringer for NOK 188,8 mill (119) i
eksisterende virksomhet, tilsvarende
3,9 prosent av driftsinntektene (2,6).
Investeringene i fjerde kvartal utgjor-
de NOK 57,0 mill (41,2). Det er også i
2003 investert et betydelig beløp i
fysisk brannsikring av flere produk-
sjonsanlegg. I tillegg til investeringer
i eksisterende virksomhet, er det til-
kommet anleggsmidler for netto NOK
20 mill gjennom kjøp og salg av virk-
somheter.

Ved årets slutt, hadde konsernet
samlede eiendeler for NOK 2363,5
mill (2140) og sysselsatt kapital var
NOK 1593,1 mill (1454,0). Av konser-
nets samlede eiendeler, er eiendeler
tilsvarende NOK 1300 mill knyttet til
virksomhet i Sverige, og økningen i
kapitalbinding skyldes primært styr-
kingen av den svenske kronen.

Kontantstrømmen fra resultatpos-
ter var i 2003 NOK 227,7 mill (237,9),
tilsvarende NOK 1,96 per aksje
(2,05), og egenkapitalen ved årets
slutt var NOK 923,5 mill (918,5), til-
svarende 39,1 prosent (42,9).
Egenkapitalen er vurdert under forut-

setningen om fortsatt drift. Prisen for
risikoavlastning i fremmedkapital- og
forsikringsmarkedene har økt, og det
er derfor hensiktsmessig å øke egen-
finansieringen av virksomheten og
investere i skadeforebyggende tiltak.  

Netto rentebærende gjeld var
NOK 623,8 (498,1) og likviditetsre-
serven var ved utgangen av året NOK
676,2 mill (769,4). I forbindelse med
kjøpet av Are-gruppen, har de fire
største aksjonærene gitt tilsagn om å
øke egenkapitalen med NOK 118 mill
og det er tatt opp ny langsiktig finan-
siering i kombinasjon med refinansie-
ring av deler av den eksisterende
gjelden. De nye lånene på henholds-
vis NOK 450 mill og SEK 350 mill,
har fem års løpetid og er med å sikre
konsernet en tilfredsstillende likvidi-
tetsreserve til utgangen av 2008, gitt
normale driftsforhold.

Anvendelse
av årets resultat
Styret ønsker at en vesentlig del av
årets resultat skal komme aksjonæ-
rene til gode og vil for året 2003 fore-
slå et utbytte på NOK 0,15 per aksje
(0,25). Samlet utgjør det foreslåtte
utbytte NOK 17,9 mill (29,8), tilsva-
rende 56 prosent av resultatet (40).
Morselskapet, Moelven Industrier
ASA, som skal gi utbytte på vegne av

konsernet, hadde i 2003 et årsover-
skudd på NOK 6,0 mill. Foreslått
utbytte ut over årets overskudd dek-
kes opp ved overføringer fra tidligere
opptjent egenkapital med NOK 11,9
mill. Etter regnskaps årets slutt, er
det vedtatt en emisjon på ca. 10,5 mill
aksjer. Disse vil også være utbytte
berettiget, hvilket vil øke utbyttet
med ca. NOK 1,6 mill.

Utsikter
Styret forventer at markedet for reha-
bilitering, ombygging og tilbygg til
boliger skal være stabilt eller bedre
seg noe i løpet av 2004. Dette er et
viktig marked for konsernet, og sær-
lig for høvleriene og limtrevirksom-
heten. Yrkesbyggmarkedet i
Skandinavia forventes fortsatt å være
svakt, mens det for modulvirksomhe-
ten i Norge også i 2004 vil være
muligheter for positive ringvirkninger
av olje- og gassutbygginger. Prisene
for industritre av gran og furu i
Europa forventes å holde seg stabile
med mulighet for en viss bedring i
annet halvår. Den forverring av
råstoffsituasjonen for den norske sag-
bruksindustrien som har funnet sted
de siste årene, forventes å fortsette.

Moelv, den 3. februar 2004
Styret i Moelven Industrier ASA

Moelven Industrier ASA er et skandinavisk
industrikonsern som leverer produkter med til-
hørende tjenester til det skandinaviske bygg-
markedet. Konsernets virksomheter har over
2.800 medarbeidere og omsetter årlig for NOK

4,8 milliarder. Konsernets nær førti resultaten-
heter er organisert i to forretningsområder,
Moelven Treindustri og Moelven Byggindustri.
Moelven er en virksomhet i Finnforest
Corporation.

Finnforest Corporation, eid av Metsäliitto, er
Europas største tremekaniske industri med en
årsomsetning på EUR 1,8 milliarder. Moelven
Industrier ASA er Finnforests majoritetseide
norske datterselskap. Virksomhetene i
Finnforest er organisert i to industridivisjoner:

Engineered Wood og Solid Wood. Finnforests
geografiske marked er Storbritania, Tyskland,
Frankrike, Skandinavia og Finnland. 

Finnforest opererer i over 20 land og har 7.600
ansatte. 


