Ny eierstruktur i RingAlm AS
RingAlm har lenge vært en pådriver for utviklingen av sagbruksnæringen og treindustrien på innlandet.
Med basis i en langsiktig industriell utvikling har RingAlm, med støtte av sine eiere, opparbeidet en god
posisjon i markedet.
Ved årsskifte 2019/20 besluttet eierne å starte en salgsprosess for å forfølge ulike strategiske muligheter,
og engasjerte ProCorp som finansiell rådgiver. Ambisjonen har vært å finne en løsning som ivaretar
interessene til selskapet, de ansatte og eierne.
I går kveld signerte nåværende eiere i RingAlm en avtale der aksjene i RingAlm AS selges til en
gruppering bestående av Viken Skog, Borregaard og Almenningssaga. De nye eierne har store ambisjoner
om å videreutvikle RingAlm og gjennomføre nødvendige investeringer for å øke effektivitet og
lønnsomhet. Som ett ledd i transaksjonen overtas Brumund-avdelingen av Nes Almenning for videre drift
og utvikling.
De nye eierne har forpliktet seg til å bidra med finansiering av RingAlm AS, og partene er enige om å
ikke oppgi kjøpesummen.
Det legges opp til overtakelse i løpet av august.

Kontaktpersoner:
• Tor Henrik Kristiansen, daglig leder Viken Skog, mobil 911 48 820.
• Arne Weberg, daglig leder Almenningssaga AS, mobil 482 01 465.
• Einar Storlien, styreleder Ringsaker Almenning, mobil 907 31 997
• Dag Arthur Aasbø, direktør organisasjon og samfunnskontakt Borregaard ASA, mobil 918 34 108.

Om Viken Skog
Viken Skog SA er et samvirkeforetak eid av i underkant av 10 000 andelseiere i Vestfold, Buskerud,
Oppland, Akershus og Østfold. Disse representerer ca. 10 millioner dekar skog. Gjennom Viken Skog
konsern omsettes 1/3 av den samlede leveransen av tømmer i Norge.
Om Borregaard
Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Borregaard produserer lignin,
spesialcellulose, biovanillin, bioetanol og mikrofibrillær cellulose til en rekke anvendelser innen blant
annet landbruk og fiskeri, byggindustri, farmasi og kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff.
Borregaard omsatte for omkring 5 milliarder i 2019 og har 1100 årsverk fordelt på fabrikker og
salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika.
Om Almenningssaga
Almenningssaga består av fire allmenninger; Ullensaker Almenning, Nannestad Almenning, Bjerke
Almenning og Ringsaker Almenning.
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