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Alder investerar i Järnforsengruppen
- en storsatsning på export av svensk bioenergiteknik
Alder investerar i bioenergiföretaget Järnforsengruppen. Efter affären äger Alder 62%
av gruppen som omsätter 200 Mkr med en rörelsevinst på 11 Mkr. Järnforsen
levererar anläggningar som gör el- och värmeenergi av skogs- och träavfall. Dessa
anläggningar som är på 5-25 MW levereras till industrier, fjärrrvärmebolag och
sågverk.
- Vi har länge tittat på bioenergisektorn som är den bortglömda jätten inom
förnybar energi. Vi får i Sverige 30% av vårt energibehov från bioenergi, men
det är det inte många som vet, säger Carl Hall som är partner på Alder.
- Järnforsen är ett oerhört bra företag. Vass teknik, men framförallt finns ett
väldigt starkt hjärta i bolaget, med människor som har kämpaglöd och
entreprenörsanda – och det gillar vi, säger Hall.
Planen är nu att växa starkt den närmaste åren, inom tre-fyra år ska man öka
omsättningen kraftigt, framförallt på exportmarknaderna.
- Det finns en väldigt stark efterfrågan på svensk teknik inom bioenergi
utomlands.Vi har exporterat en hel del förr, men nu ska vi verkligen satsa på
den här möjligheten, säger Mats Granstrand som är VD och en av delägarna
av Järnforsengruppen.
Förändringen av ägarstrukturen var en viktig del för att göra bolaget redo för den nya
fasen i bolagets utveckling.
- Vi på Järnforsen är tekniker och duktiga på värmeberäkningar, men vi känner
att Alder har kompetensen att bygga bolag som behövs för att kunna ta nästa
steg i vår utveckling, säger Granstrand.

Om Alder
Alder investerar i onoterade företag inom miljötekniksektorn. Alder satsar på bolag som har potential
att växa, men som redan nu har en existerande affär som som omsätter mellan 30-500 miljoner
kronor. Alder förvaltar 1 miljard från bland andra 7 AP-fonden, Folksam och Kyrkans pensionskassa.
Investeringen i Järnforsen är fondens första.
Om Järnforsengruppen
Järnforsen är ett av Nordens ledande företag inom bioenergi, med fokus på anläggningar mellan 5-25
MW. Järnforsen har ledning- och försäljning baserat i Halmstad, och teknikutveckling, konstruktion och
produktion i Järnforsen (Småland). Bolaget omsätter 200 Mkr och 40 anställda.
För mer information vänligen kontakta Carl Hall, partner på Alder 0705-68 57 06, carl.hall@alder.se
eller Mats Granstrand, VD för Järnforsen, 0703 -46 87 88, mats.g@jf-energi.se.

