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Opcon: Varslar 12 tjänster inom den svenska bioenergidelen 
 
Efter stora förluster inom bioenergi och som ett led i energi- och miljöteknikkoncernen Opcons arbete 
med den strategiska och organisatoriska översynen av verksamheten varslas 12 tjänster inom den 
svenska bioenergidelen. Varslen rör verksamheten i både i Nacka och Hagfors. 
 

- Vi har under en tid kämpat med vikande orderingång i Sverige och en svår marknadssituation 
som lett till stora förluster och övertalighet. Till följd av det och som ett led i den nya strategi 
som håller på att tas fram, varslas vi nu 12 tjänster inom den svenska bioenergidelen. 
Verksamheten i England och Tyskland, där marknaden är betydligt bättre, berörs inte, säger 
Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.  

 
Den slutliga kostnaden för uppsägningarna kan inte fastställas förrän fackliga förhandlingar har ägt 
rum men bedöms kunna uppgå till närmare 10 mkr, som kommer att reserveras i 2015 års bokslut.  
 
Även den administrativa överbyggnaden inom Opcon ses över, där organisationen i moderbolaget 
efter att försäljningen av verksamheten inom Kompressorteknologi och Waste Heat Recovery 
genomförts är överdimensionerad vilket leder till att kostnadsreduktioner blir nödvändiga. Opcon 
räknar med att översynen kommer leda till ytterligare åtgärder med medföljande kostnader. Bolaget 
ser också en risk för att den översyn som inletts, beroende på strategiska val, kan komma att medföra 
ytterligare kostnader och värdeförändringar. 
 
Saxlund och SRE är ledande varumärken inom bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon allt 
från design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och förbränningsanläggningar under 
varumärket Saxlund. Under varumärket SRE levereras bl.a. system för rening och energieffektivisering 
för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus samt 
rökgasreningsutrustning för industrier.  
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 11, 070-592 54 53 
 
Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm 
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61 
e-post: info@opcon.se 
www.opcon.se 
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Om Opconkoncernen 
 
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och 
produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi. 
 
Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 100. Aktien är 
noterad på Nasdaq OMX Stockholm.  
 
 
 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om 
värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 25 januari 2016, kl 14:40 (CET). 

 


