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Stora Enso vinner utmärkelsen för årets biobaserade produkt med Lineo by Stora Enso 
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Lineo™ by Stora Enso, ett förnybart alternativ till oljebaserade fenolmaterial, har blivit utnämnd till ”Årets 
biobaserade produkt” vid Bio-Based World News Innovation Awards 2018.  
 
Domarpanelen uppmärksammade potentialen i Lineo, ett mångsidigt träbaserat råmaterial av lignin, 
och tilldelade Stora Enso utmärkelsen i konkurrens med produkter från Clean Plus Inc. och The 
Chemours Company. Lineo kan användas inom många olika områden där man idag använder 
fossilbaserade material. 
 
– Vi är mycket glada över att Lineo™ by Stora Enso har uppmärksammats som en innovativ och viktig 
biobaserad produkt. Lineo är steg närmare att ersätta fossilbaserade material med förnybara lösningar. 
Det tillverkas av lignin, som är en av de viktigaste beståndsdelarna i ett träd och finns i rikliga mängder. 
Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon, och det 
är fantastiskt att det uppskattas av viktiga representanter inom branschen, säger Markus Mannström, 
Executive Vice President vid Stora Ensos division Biomaterials. 
 
Lineo by Stora Enso lanserades i början på året och är ett förnybart träbaserat material som kan ersätta 
oljebaserade fenolmaterial som används i hartser för plywood, OSB-skivor (oriented strand board), 
fanerlaminatträ (LVL), papperslaminering och isoleringsmaterial. Stora Enso har framställt lignin i 
industriell skala sedan 2015 vid Sunila-bruket i Finland. Bruket har en kapacitet på 50 000 ton per år 
vilket gör Stora Enso till världens största producent av lignin.  
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Ingrid Peura, SVP Communications, Stora Ensos division Biomaterials, tel. +358 50 307 0026 
 
 

Stora Enso bidrar till bioekonomin och är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, 
träprodukter och papper. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora 
Enso har omkring 26 000 medarbetare i över 30 länder. Under 2017 hade vi en omsättning på 10 miljarder EUR. Stora Ensos 
aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora 
Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 
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