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50 % Förnybar råvara
Vi tillverkar drivmedel av  restprodukter från den svenska 
skogen. Vi var först med grön diesel, Preem Evolution Diesel 
som i dag består av upp till 50 procent förnybar råvara.
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40 000 kg
Vi serverar årligen ungefär 40 000 kilo Krav-  
och Fairtrademärkt kaffe på våra stationer.  
Det  motsvarar drygt två miljoner koppar.
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24/7
Vår produktion står aldrig 
stilla. Preems  raffinaderier 
är igång 24 timmar om 
 dygnet, sju dagar i veckan 
och 365 dagar om året.
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KOM I HAMN
Vi har Sveriges näst största hamn –
det vill säga Brofjordens hamn i Lysekil.
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Sveriges 
största  
drivmedels- 
företag
Preem leder omvandlingen mot 
ett hållbart samhälle.
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Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår 
vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart 
samhälle. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, 
eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag 
och privatpersoner i Sverige. Våra två raffinaderier 
räknas till de mest moderna och miljöanpassade 
i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 
miljoner ton råolja per år. Drygt två tredjedelar av 
produktionen exporteras, vilket gör oss till Sveriges 
tredje största exportföretag.

Preem har ett rikstäckande servicenät med cirka 
570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB 
har drygt 1 300 anställda varav 900 arbetar vid våra 
två raffinaderier i Göteborg och Lysekil. Tillsammans 
med personal hos återförsäljare och partners är 
vi över 3 000 medarbetare som möter kunderna 
under Preems varumärke. För helåret 2015 var 
Preems omsättning 66 miljarder SEK.
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2015

Året i korthet
• I november invigdes Preems IsoGHT-anläggning vid raffinaderiet i 

Göteborg av energiminister Ibrahim Baylan. Den nya anläggningen, en 
investering värd 355 miljoner kronor, innebär att Preem kan  fördubbla 
produktionskapaciteten för förnybara drivmedel. Anläggningen 
 f örbättrar även köldegenskaperna hos Preem Evolution Diesel. 

• Under hösten utökades den förnybara andelen i Preem Evolution 
Diesel med upp till 50 procent, vilket innebär att dieseln minskar 
 koldioxidutsläppen med upp till 46 procent jämfört med en diesel 
utan förnybart innehåll. 

• Den planerade anläggningen för vakuumgasdestillation, på raffina-
deriet i Lysekil godkändes under året. Anläggningen innebär ökad lön-
samhet och konkurrenskraft och gör Preem oberoende av importerad 
vakuumgasolja. Investeringen på 1,6 miljarder kronor kommer sanno-
likt bli en av de mer lönsamma i Preems historia, med en förväntad 
återbetalningsperiod på tre år.

• I början av sommaren lanserades Preem Evolution Bensin. Bensinen 
är den grönaste på marknaden med tio procent förnybara råvaror, 
dubbelt så mycket som all annan bensin på marknaden. De förnybara 
råvarorna i bensinen är fem procent etanol och fem procent tallolja, en 
restprodukt från den svenska skogen som vi även använder i Preem 
Evolution Diesel.

NYCKELTAL 2015 2014
Försäljningsintäkter, MSEK 66 006 84 438

Resultat före skatt, MSEK 1 423 –3 637

Avkastning på arbetande kapital, % 19 0

Avkastning på justerat eget kapital, % 0 0

Investeringar i anläggningar,1) MSEK 952 818

Självfinansieringsgrad, ggr 3,55 1,82

Balansomslutning, MSEK 21 381 24 856

Arbetande kapital, MSEK 15 510 18 335

Genomsnittligt justerat eget kapital, MSEK 7 695 8 728

Soliditet, % 38 30

Nettoskuldsättningsgrad 0,85 1,51

Medelantal anställda 1 328 1 278

1) Exklusive anläggningar anskaffade genom företagsförvärv

FÖRSÄLJNING  
Per kundkategori, m3

n Övriga 0,08
n Nordamerika 0,16
n Afrika 0,43
n Europa 12,60

n Export 69,1%
n Storkunder 11,9%
n Oljehandelsbolag 10,4%
n Drivmedelsstationer 7,0%
n Fartygsbränsle 1,6%

EXPORT
Per region, miljoner m3

• Preems raffinaderier är några av de ledande inom energieffektivise-
ringsområdet visar den senaste Solomonstudien från 2015. Studien 
är en jämförande undersökning om hur väl raffinaderier står sig i 
konkurrenshänseende. Jämfört med medelraffinaderiet i Västeuropa 
släpper Preems raffinaderier ut 17 procent mindre koldioxid, 72 pro-
cent mindre kväveoxider och 94 procent mindre svaveloxider.

• Preem var ett av de första företagen att stödja regeringens och 
klimat- och miljöminister Åsa Romsons initiativ Fossilfritt Sverige inför 
klimatmötet i Paris. Initiativet rimmar väl med Preems vision och vårt 
mål att ställa om vår drivmedelsproduktion från fossilt till allt mer 
förnybart.

• Den 26 oktober lanserades Preem MasterCard som bland annat 
erbjuder rabatt på drivmedel och bonus på köp. Vid årsskiftet hade 
drygt 12 000 kunder tecknat sig för ett kort.

• Den bemannade Preemstationen vid Jungfrurondellen i Falun utsågs 
till årets station av Svensk Bensinhandel. Utmärkelsen delas ut till en 
av 1 500 bemannade drivmedelsstationer i landet. Motiveringen var 
bland annat att Preempartnern tillhandahållit utmärkt service och att 
hon drivit stationen föredömligt med god lönsamhet och skapat en 
framgångsrik och uthållig verksamhet. 

Bensin Diesel Eldnings-
olja

Tjockolja

MARKNADEN 
Preems svenska marknad, %

n Preems marknadsandel
n Försäljning via andra 
   drivmedelsbolag

17%

19%

10%

35% 47% 58%
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RESULTAT 
Efter finansiella poster, MSEK

Vd-ord

Ett år av nyskapande 
med glädjande resultat

Oljebranschen är en cyklisk och dynamisk bransch som präglas 
av stora svängningar. Ett kraftigt oljeprisfall har pågått sedan 
2014 då priserna var runt 114 dollar/fat. 2015 präglades av stora 
fluktuationerochvidårsskiftethadeprisetsjunkittillknappt
36  dollar/fat. I stort är det en positiv utveckling för världens 
 ekonomi, särskilt för utvecklingsländer där välståndsökningen går 
snabbare tack vare ett lågt energipris. Den andra sidan av myntet 
är att fossilt bränsle får större konkurrenskraft gentemot hållbara 
alternativ, något som utgör en stor utmaning för världens ledare. 

För Preems del innebär oljeprisfallet att vårt lagervärde 
 minskar, men samtidigt blir vår råvara och våra produkter 
 billigare och vi upplever en ökad efterfrågan. Under 2015 har 
viutnyttjatanläggningarnaskapacitetmaximalt.Våraraffina-
derierköreffektivtmedlågaenhetskostnader,såävenvidpris
fluktuationersäljervimedförtjänst,tillskillnadfrånmångaandra
drivmedelsbolag. 

ÅRETS INVESTERINGAR 
En viktig händelse under året var godkännandet av den 
 planerade anläggningen för vakuumgasdestillation, VDU, som 
kommer att innebära ökad lönsamhet och konkurrenskraft i 
Lysekil och gör oss oberoende av importerad vakuumgasolja. 
Investeringen på 1,6 miljarder kronor kommer sannolikt bli 
en av de mer lönsamma i Preems historia, med en förväntad 
återbetalningsperiod på cirka tre år. Två stora investerings-
projekt präglade Preems verksamhet under året. Dels IsoGHT- 
anläggningen som driftsattes under hösten i Göteborg som inne-
bär att vi fördubblar produktionen av Preem Evolution Diesel 
och ger en bättre vinterkvalitet för våra förnybara produkter. Det 
andra är IT-projektet SVAR, en av våra mest angelägna investe-
ringarpåfleraår.Projektet,somförberettssedan2014,skaleda
till att vi får de mest moderna systemen,  topptrimmade arbets-
metoderochstoraeffektivitetsbesparingar.

RESULTATET 
Bolagets vinst styrs till stor del av den internationella  marknadens 
priserpåbensinochdiesel.Vikanpåverkaraffinaderiernas
 produktion med god driftsäkerhet, bra kostnadskontroll och 
högenergieffektivitet.JagärmycketnöjdmedPreemsoperativa
 resultat för 2015 på 4,45 miljarder kronor, exklusive pris och 
 valutapåverkan på lager, vilket är rejält över det budgeterade 
resultatet.Efterfinansiellaposterochomräkningsdifferenserblev
resultatet 1, 4 miljarder kronor. Vi fortsätter att prissäkra vårt lager, 
något som är viktigt i turbulenta tider som dessa. 

Preem använder LWIF (Lost Workday Injury Frequency) 
som mått på säkerhet i organisationen, där man räknar antalet 
olyckor per miljoner arbetstimmar. Vi nådde vårt LWIF-mål på 
2,3.  Resultatet bekräftar nödvändiga och hållbara framsteg, men 
vi är inte nöjda i och med det. 2016 sänker vi målet ytterligare till 

När jag tittar tillbaka på året blir jag imponerad över hur mycket som har 
 åstadkommits på Preem under 2015. Vi fortsatte utbyggnaden av stations nätet, 
tog marknadsandelar på bensin och upprätthöll stora volymer på diesel. Vi 
växte stort inom förnybart och etablerade oss även i Norge mot slutet av året, 
en strategisk satsning som förberetts under lång tid. I Göteborg startade vi upp 
den nya IsoGHT-anläggningen enligt plan i oktober, och bägge  raffinaderiernas 
verksamhet var stabil under året med en hög utnyttjandegrad som bidrog 
till det glädjande ekonomiska resultatet. Sist men inte minst har vi gjort flera 
 organisatoriska förändringar, där den mest omfattande var det nya affärs-
området vars namn och fokus är Hållbar utveckling.  

2 610

260

-1 567

-3 637

1 423

2011 2012 2013 2014 2015
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träffademdåviverkarienhögkostnadsdelavvärldendärhårda
 myndighetskrav råder. Lyckligtvis har Preem tryggheten i en stabil 
ägare med en stabil och långsiktig tro på bolaget och  branschen. 

MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
Under året har vi förtydligat våra värderingar och destillerat dem i 
tre ord kring vilka medarbetarna samlas för att kunna möta fram-
tidens krav och uppfylla vår vision om att leda omvandlingen mot 
ett hållbart samhälle:  

Ansvarstagande 
VårtnyinrättadeaffärsområdeHållbarutvecklingfårenviktigroll
i att säkerställa att Preem nu och i framtiden är ett ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt ansvarstagande bolag. Det ger oss också 
möjlighet att öka volymen i rösten när våra verksamheter står 
enade bakom en tydlig hållbarhetsstrategi. 

Inkluderande
För att skapa ett Preem är det är viktigt att tillsammans bygga 
en stark gemenskap. Preem startade bland annat ett mångfalds-
initiativ som ska bidra till att förtydliga vad hållbar utveckling 
är och vad mångfald innebär på Preem. Vi fortsätter att utveckla 
detta under 2016. 

Nyskapande
Vi utvecklar ständigt såväl individer som verksamheten, och vi har 
tagit jättekliv inom nyskapande utveckling på kort tid. Under året 
lanserade vi Preem Evolution Bensin på stationer i södra Sverige, 
samtidigt som vi ökade andelen förnybart i Preem Evolution 
Diesel från 35 procent till upp till 50 procent. 

Dessa tre ord utgör en stabil grund och sammanfattar väl våra 
ambitionerförverksamhetenidagochiframtiden.Jagser
fram emot ett 2016 av fortsatt säker drift, fortsatt utveckling av 
stations nätet och ytterligare etableringar på våra närmarknader, 
och en framgångsrik vidareutveckling av de omfattande  projekten 
SVARochvakuumdestillationsanläggningen.Jagserocksåfram
emot tydligare styrmedel och krav på energibranschen från 
våra politiker. Våra framtida hållbara satsningar kan bli än mer 
 fokuserade när vi vet vilka villkor som gäller. Med detta vill jag 
avslutningsvis uppriktigt tacka alla medarbetare för ett mycket väl 
och säkert utfört arbete under 2015. 

Petter Holland, Koncernchef och vd

2,0, något som kräver fortsatt fokus och hårt och systematiskt 
arbete med såväl de tekniska anläggningarna som med vår egen 
 inställning. 

HÅLLBARA PRODUKTER KRÄVER POLITISKA REGLER
Fossiloljasomdrivmedeläroerhörtkostnadseffektivtattutvinna
och producera. Om Sverige ska kunna nå regeringens uppsatta 
målmedenfossilfrifordonsflottatill2030ochgenomföraett
skifte till hållbara alternativ krävs stora insatser. Vi menar att 
uppgiften att lösa den framtida bränsleförsörjningen måste 
 lämnas åt kreativiteten hos industrin och samhället. För att 
 möjliggöra det behöver drivmedelsbranschen långsiktiga poli-
tiska  styrmedel. Framgångsfaktorn för ökad andel biodrivmedel 
ärenligtossentuff,teknikneutralkvotpliktmedambitiösaoch
 stegrande kvoter fram till 2030.

För Sverige innebär det en omstyrning mot den egna skogen 
som hållbar bränsleråvara. Det är en långsiktig strategi som dels 
innebär att man minskar Sveriges importbehov av fossil olja, och 
dels skapar många gröna arbetstillfällen i landet. 

Vi använder tallolja till våra förnybara drivmedel och vill 
gärnautökaproduktionen.Mensamtidigtfinnsdetenbegränsad
mängdidag.Därförharviäveninlettflerasamarbetenmedolika
råvaruleverantörerförattdiversifieraråvarupotentialenochhitta
flerakällortillförnybaraochetiskthållbararåvaror,somlignin,
 restaurangfetter och animaliskt avfall. Vi styr mot råvaror med 
hög verkningsgrad och med bra hållbarhetsdata, råvaror som 
leder till långsiktigt hållbara lösningar Preem har därför tagit ett 
aktivt beslut att inte använda palmolja eller PFAD (Palm Fatty 
Acids Distillates) i våra produkter.

PREEM – ETT REFERENSBOLAG
Ett resultat av våra långsiktiga satsningar på hållbar verksamhet 
är att Preem allt tydligare fått rollen som branschens referens-
bolag. Som en förberedelse inför klimatmötet i Paris bjöds 
vi som enda drivmedelsbolag in av statsminister Löfven och 
 klimat- och miljöminister Romson för att berätta om Preems 
visionochvåraönskemålkringpolitiskainitiativ.Jagupplever
att man ser på oss som en del av lösningen snarare än en del 
av problemet, och det beror på att vi är trovärdiga. Vi ber om 
 utmanande  kvoter, vi investerar stort i hållbarhet och vi tar vår 
vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle på största 
 allvar. Det är positivt ur miljö synpunkt för miljö och människor, 
och vi är samtidigt övertygade om att det kommer att leda till 
lönsamhet i det långa loppet.

TRYGGHET INFÖR HÅRDARE KLIMAT 2016
Världens råoljeöverskott har blivit ett produktöverskott som 
 pressar ner priserna ytterligare, en indikator på ett än  hårdare 
 klimat under 2016 för drivmedelsbranschen. Samtidigt blir våra 
internationellakonkurrenteralltmereffektivaochvimåsteöver-

Vårt nyinrättade affärsområde Hållbar 
 utveckling får en viktig roll i att säker-
ställa att Preem nu och i framtiden är ett 
 ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvars-
tagande bolag. 
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Omvärlden

Stora oljelager i väntan 
på prisuppgång

Under 2015 har tillgången på råolja i världen varit mycket stor. 
USA:sproduktionavskifferoljaharökatundermångaår,samtidigt
som OPEC valde att bibehålla sin höga produktionstakt även under 
2015. Råoljepriset höll sig därmed under hela 2015 på rekordlåga 
nivåer och slutade vid årsskiftet på knappt 36 dollar/fat. 
OPEC:s omstridda strategi har resulterat i att planerade globala 
investeringar har minskat betydligt, framför allt vad gäller kost-
sam nyproduktion som till exempel djuphavsutvinning och arktisk 
utvinning av råolja. 

Relationerna mellan Ryssland och omvärlden har präglats av 
politiska spänningar, men de har inte nämnvärt påverkat Ryss-
lands agerande i energifrågan. Ryssland har producerat mer råolja 
än på många år och behovet av Europa som avyttringsmarknad 
av råolja är fortsatt stort. Man har även strävat efter att behålla 
uppgraderingsvärdet i det egna landet genom att investera i mer 
modernraffineringskapacitet.

LÄTTADE SANKTIONER PÅVERKAR FRAMTIDA UTBUD
Förväntningar på OPEC:s produktionstillväxt för 2016 förväntas 
vara stabil eller något ökad. Om oroligheterna i Libyen och Syrien 
avtar kan länderna bidra till en högre produktionsgrad, liksom om 
sanktionerna mot Iran lyfts som förväntat. 

Året 2015 präglades av ett stort överutbud av råolja, vilket ledde till 
rekordlåga prisnivåer. De har i sin tur skapat en stor global efterfrågan 
på petroleumprodukter, framför allt bensin. Resultatet är god  avkastning 
för raffinaderier, men de låga priserna kan även komma att påverka 
 konkurrenskraften för förnybart bränsle. 

Enligt EIA, amerikanska energimyndigheten, förväntas råolje-
produktionen från länderna utanför OPEC att minska något under 
2016.Dennedåtgåendetrendenberorfrämstpåatteffektenfrån
investeringar i projekt som gjordes innan prisfallet under mitten 
på 2014 nu börjar avta, vilket kommer att minska produktionen i 
bland annat Nordsjön, USA och i Kanada. Sammantaget innebär 
det att tillgången på råolja troligtvis kommer att minska successivt 
och att vi ser ett högre råoljepris inom några år. 

HÖG EFTERFRÅGAN PÅ BENSIN OCH STORA DIESELLAGER 
Det låga priset på råolja har bidragit till att efterfrågeökningen 
globalt har blivit ovanligt stor jämfört med senaste åren, något 
som är särskilt tydligt när det gäller bensin. 
Eftersomraffinaderiernasproduktionavbensinävengenererar

diesel har stora överskott av diesel skapats i världen under de 
senasteåren.EnbetydandedelfinnsiSverigedåutländska
 aktörer hyr lagringskapacitet i väntan på att priserna ska stiga.

RAFFINADERIER GÅR MOT EN FÖRÄNDRAD MARKNAD 
2015harvaritettårdärallaraffinaderierbörhagjortettbra
resultat.Detfinnsfortfarandeettöverskottaväldreraffinerings
kapacitet i Europa, men på grund av det goda marknadsläget 
har inga stängningar beslutats under året. Samtidigt byggs stor, 
modern kapacitet i Asien som inom en snar framtid kommer att 
erbjuda allvarlig konkurrens. Preems ställning på den europeiska 
marknadenärdockgod,dåvåraraffinaderieräreffektivaoch
modernt utrustade. 

NYA MARKNADER FÖR PREEM
Stora multinationella oljebolag har i allt högre utsträckning  klivit 
avraffineringochdirektförsäljningiEuropaförattfokuserapå
oljeutvinning. Nya, innovativa detaljhandelsbolag som köper 
 färdiga petroleumprodukter och säljer till konsument har de 
senaste åren tagit betydande marknadsandelar. Flera av de nya 
aktörerna tillhör idag Preems största kunder. 

Stora multinationella oljebolag har i allt 
högre utsträckning klivit av raffinering och 
direktförsäljning i Europa för att fokusera på 
oljeutvinning. Nya, innovativa detaljhandels-
bolag som köper färdiga petroleumprodukter 
och säljer till konsument har de senaste åren 
tagit betydande marknadsandelar. 
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Moms (25% mervärdesskatt)

Koldioxidskatt (Fast skatt)

Energiskatt (Fast skatt)
(Fast skatt)

Råvara, produktion samt 
hanteringskostnader

FÖRNYBART VÄXER
Regeringens satsningar på skattesubventioner för förnybara driv-
medel har inneburit en kraftig ökning av konsumtion av  förnybart 
bränsle och användningen fortsätter att öka mycket tack vare 
Preem Evolution Diesel som innehåller upp till 50 procent för-
nybar råvara. Samtidigt påverkar dagens låga priser på fossila 
drivmedel delvis konkurrenskraften för förnybart bränsle. 

I många europeiska länder går trenden mot att införa kvotplikt, 
där det i lag regleras hur mycket förnybart bränsle som måste 
blandas i drivmedlet. En kvotplikt diskuteras även i Sverige, och 
förväntas komma senast 2019.

LÅNGSIKTIGA SPELREGLER ÄR NÖDVÄNDIGA
Detfinnsidagmängderavaktörerinomförnybartbränsle,med
olika tekniker och råvaror. 

– Hållbara råvaror är en relativt ung marknad som är under 
utveckling. Forskarvärlden och företagen har fortfarande inte 
bestämtsigförvilkaavalladessaspårsomärdetmesteffektiva,
förklararMattiasBackmark,affärsutvecklingschefpåPreem.

– Avgörande för att våga göra de investeringar som krävs är att 
Sveriges industrier får långsiktiga spelregler. Det bör åstadkom-
mas genom lagstiftning och ökade kvoter för förnybara transport-
bränslen som ger företagen incitament att utveckla konkurrens-
kraftiga produkter, snarare än att subventionera enskilda tekniker.  

Oavsett metod så handlar det troligtvis i första hand om att öka 
andelen förnybart bränsle i form av bensin eller diesel. I dags-
läget är cirka 97 procent av alla fordon som rullar på de svenska 
 vägarna bensin- eller dieseldrivna och nybilsförsäljningen visar att 
dennasiffraserutatthållaisigävenframöver.

2011 2012 2013 2014 2015

RÅOLJEPRISETS UTVECKLING  
USD/fat 

OPEC 

106,51 109,99 110,28

54,98

35,74

PRIS PÅ TANKEN

Råoljepriset utgör 
 mindre än hälften av 
vad du betalar.

12,87 SEK*

4,26
3,58
2,46
2,57

* Bensinpris per liter 
   1 januari 2016
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Från källan 
till tanken
Preem förädlar och säljer bensin, förnybara drivmedel, eldningsoljor och andra produkter 
till företag och privatpersoner i Sverige och utomlands. Tillsammans med personal hos 
återförsäljare och partners är vi över 3 000 medarbetare som dagligen möter våra kunder 
under varumärket Preem. Råvarans väg från källan till fordonstanken illustrerar  Preems 
verksamhet och organisation med de tre affärsområdena Varuförsörjning, Raffinering och 
Marknad och försäljning i fokus.

VARUFÖRSÖRJNING
Planerar och styr varuflödet in och 
ut ur Preems raffinaderier genom att 
köpa in råolja och andra råvaror och 
se till att de transporteras till Sverige 
med fartyg. Varuförsörjning står också 
för den ekonomiska optimeringen av 
raffinaderierna och ansvarar för att 
de färdiga produkterna transporteras 
till Preems depåer och till slutkunder 
inom och utom Sverige.

RAFFINERING
Preems raffinaderier i Göteborg och 
Lysekil står för drygt 80 procent av 
den svenska raffinaderikapaciteten 
med en sammanlagd kapacitet på 
18 miljoner ton raffinerade produkter, 
ungefär 125 miljoner fat. Det mot-
svarar ungefär en och en halv gång 
hela Sveriges totala förbrukning av 
oljeprodukter. Anläggningarna räknas 
till Europas modernaste och mest 
miljöeffektiva.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
Driver stations- och butiksverksamheterna 
inom Preem. Vi är marknadsledande 
såväl i återförsäljarledet som i transport- 
och industrisektorn med  erbjudanden 
inom bland annat diesel, bensin, för ny-
bara drivmedel, specialbränslen, smörj-
medel, gas, eldningsolja och tjockolja. Vi 
har ett rikstäckande servicenät med cirka 
570 tankställen för privat- och yrkestrafik 
och har ett omfattande distributionsnät 
för direktförsäljning via depåer.

1 32
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VARUFÖRSÖRJNING

69%

31%

RAFFINERING

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Planering och 
optimering

Inköp och trading 
av råvara

Fartygstransporter

Export* av raffinerade 
produkter

Produkter

Lagring

Försäljning i Sverige
Drivmedelsstationer 7%
Storkunder 11,9%
Oljehandelsföretag 10,4%
Fartygsbränsle 1,6%

Diesel
Bensin

Evolution Diesel
Evolution Bensin

Eldningsolja
Gasol
Nafta

Smörjolja
Svavel 

Distribution

Försäljning och trading

1

3

2

* Export i volym.
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400 000 Fat
I snitt köps 400 000 fat  
råolja in varje handelsdag.
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Varuförsörjning

Goda marginaler på 
en orolig marknad
Varuförsörjning står för två tredjedelar av Preems försäljning vilket gör Preem till ett av 
Sveriges största exportföretag. Inom affärsområdet styrs hela  varuflödet från inköp av 
råolja och andra råvaror till optimeringen av  raffinaderiernas produktion. Färdiga produkter 
transporteras till depåsystemet i Sverige eller till slutkunder i Nordvästeuropa och USA.

Preem har haft ett oerhört lönsamt år med goda marginaler, mycket 
tack vare det låga priset på råolja och en god efterfrågan på våra 
produkter, både i Sverige och utomlands. Året har präglats av intro-
duktionen av Preem Evolution Bensin och ökningen av förnybar 
inblandning i Preem Evolution Diesel med upp till 50 procent. 

OPEC fortsätter att försvara sina marknadsandelar genom att 
förse världsmarknaden med stora volymer råolja. Embargot mot 
Iran kommer troligtvis lätta under första halvåret 2016 vilket 
innebär att volymerna kan komma att bli ännu större framöver. 
Världens överskott av råolja och diesel är på rekordnivåer och lig-
ger inte i paritet med efterfrågeökningen, något som tyder på att 
priset kommer fortsätta vara på en låg nivå ett tag framöver. 

STOR EFTERFRÅGAN OCH GODA MARGINALER
Prisfallet på råolja har påverkat Preems lagervärde under 2015, 
även om vi genomfört viss lagerminskning och ständigt arbetar 
med prissäkring för att stärka vårt resultat. Samtidigt har efter-
frågan på Preems färdiga produkter ökat, vilket har påverkat våra 
marginalerpositivtunderåret.Raffinaderiernaharhaftenhög
driftssäkerhet, och vi har lyckats väl med både inköpsplanering 
och försäljning. Årets resultat har därmed överstigit planen rejält 
och vi hamnade hela 2,5 miljarder över plan. 

FOKUS GER GODA RESULTAT  
Under året har vi haft ett stort fokus på säkerhet och vi har gläd-
jandenogintehaftnågrafrånvaroolyckorinomaffärsområdet.Vi
har genomfört löpande investeringar i våra depåer för att klara av 
störrevolymerförnybaraprodukter.Ettflexibeltproduktionsoch
logistiksystem säkerställer att vi även levererar våra förnybara 
produkter på ett hållbart sätt med de kortsiktiga spelregler som 

just nu råder. Preems sammanlagda koldioxidutsläpp på sjön har 
minskat och ligger drygt 10 procent lägre jämfört med förra året. 
Det är bland annat ett resultat av att vi har ställt krav på miljöspa-
rande utrustning på timecharterfartygen, liksom vår planering och 
optimering av de inhyrda fraktfartygen. Vi har också tecknat ett 
avtal om ett LNG-fartyg för produkttransporter som kommer att 
minska koldioxidutsläppen med 40 procent. 

ÖKAD NÄRVARO PÅ NÄRMARKNADER
Försäljningen av förnybara produkter ökar på den svenska mark-
naden och större volymer av fossila produkter behöver därför 
exporteras. En viktig del av Preems strategi är att utöka närvaron 
pånärmarknader.IEuropaharflerastoraoljebolagvaltattlämna
marknadenförraffineringochslutkundsförsäljningochnya
aktörer har tillkommit, något som ger oss möjlighet att ta mark-
nadsandelar utomlands. Vi ökade försäljningen av europadiesel 
till Storbritannien med nästan 80 procent under 2015. Vi har även 
tecknat ett långsiktigt depåavtal i Norge, och därmed öppnat upp 
för viktig försäljning av våra produkter på den norska marknaden. 

NYA KVALITETER OCH RÅVAROR KRÄVER FLEXIBILITET
Bilden av världens råoljeförsörjning förändras när priserna faller 
och gör marknader som tidigare inte varit attraktiva mer konkur-
renskraftiga. Vi har under året provat ett antal nya råoljekvaliteter 
från olika delar av världen som Västafrika, Ryssland och Saudi-
arabien som ett led i att optimera lönsamheten. 

Den nya IsoGHT-anläggningen fördubblar kapaciteten av 
 förnybart bränsle, men den kräver även dubbla mängden förny-
bar råvara. En stor utmaning för oss är att hitta andra råvaror 
som är etiskt hållbara och som fungerar i vår anläggning för att 
kunna utnyttja den fulla kapaciteten. Skogen är ett viktigt spår, 
men vi måste söka bredare. Tack vare vår möjlighet att optimera 
slutproduktenimodernaraffinaderierkanviåstadkommaen
 standardkvalitet på vår gröna bensin och diesel. 

De stora händelserna på världsmarknaden under kommande 
årmedfortsattlågaprisnivåer,effekteravklimatavtalochnya
skattesystem kommer även att påverka Sverige och Preem, och 
detgälleratthaenflexibelorganisation.Preemharenstorfördel
gentemot många av våra konkurrenter tack vare att vi är små och 
flexibla,ochdärmedbetydligtmeranpassningsbarapåkortsikti
bådeproduktionochvaruflöde.

RÅOLJEINKÖP  
%

n Ryssland 58%
n Nordsjön 28%
n Afrika 13%
n Övriga (Irak och Saudiarabien 1%)
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Raffinering

Hög kapacitet och goda 
marknadsförutsättningar 
ger rekordresultat 
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag och svarar för 80 procent av den svenska 
 raffinaderikapaciteten och 30 procent av den nordiska. Affärsområdet Raffinering till-
verkar slutprodukter av de råvaror som Varuförsörjning förser de två raffinaderierna i 
Göteborg och Lysekil med. Genom daglig produktions optimering anpassas tillverkningen 
baserad på hur marginalerna mellan  råvarupris och försäljningspris förändras. 

PreemstvåraffinaderieriGöteborgochLysekilräknastilldemest
moderna och miljöanpassade i Europa. Sammanlagt har de en 
raffineringskapacitetpåöver18miljonertonellermotsvarande
drygt 125 miljoner fat råolja produkter per år. Omkring två tredje-
delar av produktionen exporteras. 
Lysekil,somärettstörreochmerkomplextraffinaderi,har

underårethaftengodenergieffektivitetochlegatpåkapacitetsut-
nyttjandeuppemot98procent.Göteborgärettmindreraffinaderi
där vi fokuserar på gröna satsningar med förnybar råvara. Med 
sinaflexiblamöjligheterharvidärmaximeratlönsamhetenoch
gjort ett rekordår. 

INVESTERINGAR
Vi har under året byggt och driftsatt IsoGHT-anläggningen i 
Göteborg, ytterligare ett viktigt steg i vår strävan mot en hållbar 
utveckling. Investeringen på 355 miljoner kronor innebär en 
 möjlig fördubbling av produktionen av förnybara drivmedels- 
produkter. Projektet kom igång i tid inför vintern helt enligt plan 
och har visat utmärkt prestanda under drift. 

En planerad utökning av kapaciteten för vakuumdestillation 
har projekterats under året. Den nya anläggningen som kommer 
attgaranteraLysekilraffinaderietsförsörjningavvakuumgasolja
och göra oss oberoende av import planeras att stå klar i slutet av 
2018. Investeringen på 1,6 miljarder kronor kommer sannolikt att 
bli en av de mer lönsamma i Preems historia, med en förväntad 
återbetalningsperiod på tre år. 

HÅLLBARHET GER FRAMTIDSTRO
Raffinaderiernastårständigticentrumförklimatdebatteroch
hållbarhetsfrågor, inte minst med regeringens uppsatta mål om en 
fossiloberoendefordonsflotta2030.Framtidaförnybararåvaror
är en långsiktigt helt avgörande fråga för vår verksamhet. Vi har 
därför ett stort fokus på att utveckla metoder och hitta förnybara 
råvaror som kan användas i de anläggningar vi har, något som 
skapar stor framtidstro i det långa perspektivet både hos med-
arbetare och kunder.

PLANERADE STOPP OCH AKTIVITETER
Under2016kommerfleraplanerademindreanläggnings-
stopp att genomföras. Inspektionsstopp kommer att ske på vår  
 hydrocracker och vätgasanläggning i Lysekil. Produktions bort-
fallet är beräknat till cirka åtta veckor. 

I Göteborg ska katalysatorn på reformeranläggningarna bytas, 
vilket kräver ett kortare stopp. En viktig aktivitet under 2016 blir 
även att förbereda det stora revisionsstoppet 2017 i Göteborg då 
helaraffinaderietstängsnerförinspektionochunderhåll.

Den stora gasoljetanken som beslutades förra året av styrelsen är 
under arbete, en investering på drygt 70 miljoner kronor som ska 
ståklartillhösten2016.Tankenmedförökadflexibilitetförraffina-
deriet i Lysekil för att kunna separera olika kvaliteter på vakuumga-
solja och därigenom optimera produktionen av drivmedel. 

40 ÅR AV STÄNDIG UTVECKLING 
RaffinaderietiLysekilfyllde40årunder2015,någotsomharupp-
märksammats på många olika sätt. Från att ha varit en relativt liten 
anläggningärdetidagSverigesstörstaraffinaderimedenkapacitet
somöverträffardetmestaiEuropa.Denbeslutadevakuum
destillationsanläggningenblevenfin40årspresenttillraffinaderiet
i Lysekil, och bidrar till att stärka vår position ytterligare.

SÄKERHET I FOKUS 
På Preem har vi ständigt säkerheten i fokus, något som inte minst 
gäller på raffinaderierna. Vi hade under årets första kvartal flera per-
sonincidenter som ledde till frånvaro, men lyckligtvis inga allvarliga 
olyckor. Med en positiv utveckling under andra halvan av året nådde 
vi vårt LWIF-mål på 2,3 (2,0), där man räknar antalet olyckor per 
miljoner arbetstimmar. En miljon arbetade timmar motsvarar ungefär 
600 årsarbeten. Preem har en ambitiös plan att förbättra säkerheten 
ytterligare och kommer att sänka LWIF-målet för 2016 till 2,0. 
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80% 
Preem svarar för 80 procent av den 
svenska raffinaderikapaciteten.
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Marknad och försäljning

En långsiktigt 
hållbar affär
Affärsområde Marknad och försäljning driver Preems stations- och bulk-
verksamheter. Det inkluderar ett rikstäckande servicenät med drygt 570 
tankställen för privat- och yrkestrafik och ett omfattande distributionsnät för 
direktförsäljning till företagskunder via depåer. Preem är marknadsledande 
såväl i återförsäljar ledet som i transport- och industrisektorn med  erbjudanden 
inom bland annat diesel, bensin, förnybara drivmedel, specialbränslen, 
 smörjmedel, gas,  eldningsolja och tjockolja. 

Preemharendiversifieradverksamhetmedförsäljningavmånga
produktslag på en mängd olika marknader. Drygt 55 procent 
av Marknad och försäljnings bränslevolymer säljs till företags-
kunder som hämtar varor med tankbil från våra depåer eller får 
 leveranser direkt till sina cisterner. Resterande volym säljs via 
Preems tankstationer, där Såifaanläggningarna för kommersiell 
trafikstårförungefärhälften.

Det största kundsegmentet är återförsäljare som till exempel 
andra drivmedelsföretag, men även verksamheter inom trans-
port, industri, sjöfart,  fastighet, entreprenad och uppvärmning 
utgör viktiga branscher. Vi har också tillverkning och försäljning 
av smörjmedel i Sverige samt specialbränsleförsäljning till stora 
 kunder utomlands, framför allt inom Europa.

OMSTÄLLNING AV STATIONSNÄTET
Med avsikt att säkra långsiktig konkurrenskraft pågår en större 
omställning av Preems stationsnät. Lägen med vikande efter-
frågan stängs, sju stationer under 2015, och nya lägen öppnas i 
områden med hög kundgenomströmning, 15 stationer under 2015. 
Fram till och med 2019 räknar vi med att nyetablera ytterligare ett 
20-tal stationslägen med fokus på storstad. 
Visökeräveneffektiviseringsåtgärdersomökarkundnöjdheten

ochsamtidigtsänkervårtkostnadslägeinomstationsaffären.
Ett exempel är att vi under 2015 lanserade en ny betallösning i 

formavPreemMasterCardsomettkomplementtilldetbefintliga
 Preemkortet. Samtidigt som vi minskar våra kostnader för 
betallösningenocheffektiviserarhanteringen,sänkervikundens
kostnad för inköp. På sikt ska detta ge en kostnadsbesparing på 
närmare 20 miljoner kronor per år. 

FÖRÄNDRAT FOKUS I BULKAFFÄRERNA
Industrisegmentet har under en längre period visat en stadigt 
minskande efterfrågan på eldnings- och tjockoljor på grund av 
konvertering till andra energislag. Under året har vi ställt om och 
ökat fokus på den marina sektorn där vi ser en fortsatt hög efter-
frågan på olika typer av marina bränslen. 
Ivåråterförsäljaraffärvidareutvecklarvisamarbetetförattöka

konkurrenskraften för alla parter, bland annat genom lanseringen 
avettnyttfactoringochaffärssystemunder2016.
2015genomfördesettomställningsprograminomvårgasaffär

vilket resulterat i kraftigt förbättrad lönsamhet, från 1,5 miljoner 
kronor till 8,5 miljoner kronor årligen. Ökningen beror bland 
annatpåtydligarekundbearbetning,omfattandekostnadseffekti-
viseringar och nya arbetssätt. 

Under året tecknades ett avtal med LKAB om leverans av smörj-
medel, ett strategiskt viktigt samarbete med större volymer. 

VIKTIGA INSTEG PÅ NÄRMARKNADER  
En vikande efterfrågan på produkter som tjockolja och eld-
ningsolja på den svenska marknaden ledde till att vi under 2015 
satsade starkt på etablering på nya marknader. Ett depåavtal för 
bulkförsäljning i Norge är säkrat med till en början nio cisterner 
i sydöstra Norge. För Preem innebär etableringen att vikande 
volymer kan kompenseras och leda till bättre lönsamhet på 
 närmarknader. 

SÄKERHET FÖRST
Alla våra kunder och medarbetare ska ha en säker upplevelse på 
våra stationer. Preem arbetar aktivt med säkerhetsarbetet samt 
att förebygga och stävja all form av brottslighet. Efter att ha sett 

Preem Evolution Diesel är en av de största 
miljösatsningarna någonsin inom svensk 
industri. Under året ökade vi inblandningen 
av förnybart bränsle i dieseln som nu utgör 
upp till 50 procent. 
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en nedgång i kortskimningsaktiviteter 2014 ökade de igen under 
2015. Vi fortsätter att utveckla hållbara metoder för att förhindra 
skimming med bland annat övervakning och fysiska hinder. 

STÄRKT LÖNSAMHET OCH NÖJDA KUNDER
Stora svängningar i produktnoteringar på en marknad med 
 sjunkande priser har ökat kostnaderna för lager- och prisrisker. 
2015 bjöd på något varmare väder och lägre snömängder än 
norma lår, något som minskade behovet av uppvärmning, snö-
röjning och isbrytning. Strategiska satsningar i framtida konkur-
renskraft har ökat kostnadsmassan generellt. Trots detta visar 
affärsområdetdetstarkastetäckningsbidragetiPreemshistoria,
1,16 miljarder, och årets resultat (EBIT) ökar till 422 miljoner 
 kronor. Det är ett glädjande resultat och ett stort steg mot ambi-
tionen på 500 miljoner kronor i avkastning senast 2018.

Även årets nöjd-kundundersökning visar vårt bästa resultat 
någonsin. Ett nöjd-kundindex på 75 hos både privatkunder och 
företagskunder är ett tecken på att det råder en sund och lång-
siktig balans, något vi sätter stor vikt vid att behålla och för-
stärka.

HÖGST ANDEL FÖRNYBART PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN
Allt högre krav ställs på miljöprestanda i vår omvärld och utveck-
lingen av förnybara drivmedel och energislag är en naturlig del av 

FÖRNYBAR ANDEL  
DRIVMEDEL

n Bensin 19%

n Förnybart 14%

n Diesel 67%

n Preem 
 Evolution Diesel 66%

n ACP Diesel 7%

n Biodiesel 100 16%

n HVO Diesel 1%

n Övrig Diesel 1%

n Bensin 7%

n Etanol 2%

CO2-BESPARING*, TUSENTAL TON

Av drivmedelsförsäljning

Tusental ton Procent

Bensin 44 853 5%

ACP Diesel 101 235 10%

Preem Evolution Bensin 4 136 0%

Preem Evolution Diesel 680 578 70%

AdBlue 0 0%

Biodiesel 100 91 724 9%

Etanol 15 612 2%

Biodiesel 11 065 1%

Övrig Diesel 27 469 3%

Totalsumma 976 672 100%

*Jämfört med basvärde enligt EU-direktivet (WTW)

vår verksamhet. Drygt 14 procent av alla drivmedel vi sålde under 
året utgjordes av förnybar råvara, en ökning med närmare en 
procent från förra året. Preem Evolution Diesel är en av de största 
miljösatsningarna någonsin inom svensk industri. Under året 
ökade vi inblandningen av förnybar råvara i dieseln som nu utgör 
upp till 50 procent. 2015 lanserades även Preem Evolution Bensin 
på ett 20-tal stationer i södra Sverige. Efterfrågan på gröna driv-
medel är stor och det är i nuläget bara tillgången som begränsar 
vår försäljning. 

2015 lanserade vi även ett nytt reklamkoncept för att tydlig-
göra vårt arbetssätt vilket utgår från evolutionsteorin, att vi 
 ständigt söker utveckling och förbättring, inte minst inom håll-
barhet och förnybara drivmedel. Konceptet visar mätbart god 
utveckling med stärkt image inom de varumärkesattribut och 
den position vi vill befästa. Vi har också påbörjat ett omfattande 
omskyltningsprogram för att visualisera Preems evolution på 
samtliga stationer.

FORTSATT UTVECKLING 2016
Under 2016 fortsätter vi att arbeta fokuserat med aktiviteter inom 
främst tre områden: ett stärkt värdeerbjudande inom bland annat 
flytandeförnybaradrivmedel,befästavårpositioneringinom
förnybart, samt fortsatt omstrukturering av vår marknadsnärvaro 
inomsåvälstationsnätsombulkaffär.
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570 tankställen
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Hållbar 
 utveckling 
i fokus
Att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle 
innebär bland annat att gå före och våga ta beslut 
om att investera för förnybara drivmedel. Preems 
arbete för att öka fokus på hållbarhetsarbetet 
har sedan länge varit en integrerad del av 
affärsverksamheten. Nu fokuserar vi ytterligare 
genom att koncentrera våra ansträngningar i ett 
nytt affärsområde, Hållbar utveckling.  
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Årets invigning av IsoGHT-anläggningen i Göteborg var ett viktigt 
steg för Preem för att befästa vår starka position på den svenska 
marknaden genom att kunna erbjuda världens mest hållbara 
 diesel. Ett annat viktigt steg under året var introduktionen av det 
nyaaffärsområdetHållbarutveckling.

FORSKNING, STRATEGI OCH PÅVERKANSARBETE
DetnyaaffärsområdetskasäkerställaattPreemskakunna
bemöta och ta tillvara på möjligheterna i en allt mer föränderlig 
värld och skapa långsiktig framgång och utveckling för Preem 
utifrån ett såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt per-
spektiv. Inom Hållbar utveckling utvecklas nya drivmedel och 
affärer,härledsocksåPreemsstrategiskaarbeteocharbetet
med att påverka omvärlden i frågor som är viktiga för Preems 
verksamhetochlönsamhet.Inomaffärsområdetsansvars
område ingår också arbetsområdena säkerhet, hälsa och miljö 

samtattsäkerställaattPreemarbetareftereffektivaprocesser,
 kvalitets- och ledningssystem. För att lyckas med det arbetar 
affärsområdettvärfunktionelltochinvolverarmedarbetareinom
hela företaget. 

EN DEL AV LÖSNINGEN
Enviktiguppgiftföraffärsområdetärattpåverkapolitiker
och andra beslutsfattare och få dem att förstå energi- och 
drivmedels branschernas ofta ganska komplexa frågeställningar, 
så att de därigenom kan lagstifta om styrmedel och skapa 
 ekonomiska förutsättningar för långsiktigt hållbar utveckling. 
Vi tror det är möjligt med vår unika ställning som referensbolag 
ibranschen.EttbevispådetärattPreemvidfleratillfällenblivit
inbjudna av regeringen till möten kring miljö- och energifrågor. 
Vi ses inte som  problemet, utan som en del av lösningen, och vi 
är beredda att ta det  ansvaret.  

025

PREEM 2015

HÅLLBARHET



År2030skaSverigesfordonsflottavaraheltoberoendeavfossila
bränslen enligt regeringens mål. Med fossila bränslen menar man 
olja, kol eller naturgas, råvaror som är ändliga och som inte förnyas 
i kortare cykler.

Idag drivs drygt 97 procent av alla nyregistrerade bilar med 
bensin eller diesel och ser man till nyförsäljningen kommer den 
trenden inte förändras på många år. Med en livslängd på i snitt 17 
år måste de bilar som säljs i dag kunna tanka fossilfria drivmedel 
i framtiden för att målet ska kunna uppnås, om vi inte ska byta ut 
storadelaravdenbefintligafordonsflottan.

Vi ser förnybar bensin och diesel, som fungerar i dagens bilar, 
somlösningenmotattnåmåletmedenfossilfrifordonsflotta.
Teknikenfinns,infrastruktureniformavtankstationerbehöver
inte förändras och vår kompetens gör det praktiskt möjligt. 

PREEM FRIA ATT VÄLJA
Närmare hälften av allt drivmedel som förbrukas i Sverige kommer 
frånPreem,såvårrollärviktig.Mendetfinnsytterligareensak
som gör oss lite speciella i det här sammanhanget. Till skillnad från 
deflestaandraraffinörerharPreemingaegnaoljekällor.Detbety-
der att vi inte är bundna till fossil råvara, utan har möjligheten att 
välja fritt bland förnybara råvaror för produktion av hållbar bensin 
och diesel. Vi kan därmed vara en del av lösningen mot ett fossil-
oberoende samhälle.

FORSKNING PÅGÅR
Vi arbetar intensivt med att utveckla metoder för att ersätta råolja 
medförnybararåvarorivåraraffinaderier.Veteochsockerrörkan
blietanol,fiskoljakanblifettsyrametylester,FAME,ochsopor
kan bli fordonsgas. Olika restprodukter som animaliskt fett och 
talloljakanblidiesel.Detfinnsoändligtmångamöjligheteroch
vägval. Men frågan om vilka förnybara råvaror som kan, och bör, 
användas till drivmedel är komplex. När en ny intressant råvara 
dyker upp inleds vår utvärdering. Råvaran måste vara ekonomiskt 
hållbarochfinnasitillräckligtstoravolymer.Vigörtekniskaoch
kemiska undersökningar, utvärderar de etiska och miljömässiga 
förutsättningarna för råvaran, analyserar klimatpåverkan och livs-
medelskonkurrens och tittar på hur råvaran påverkas av politiska 
spelregler och villkor på kort och lång sikt. 

SAMARBETEN
Viharunderfleraårsamarbetatmeduniversitetochhögskolor
för att hitta nya råvaror och bearbetningsprocesser för framtidens 
drivmedel. Vi samarbetar också med många andra branscher, som 
jordbrukochåtervinning.Detsenasteåretharviintensifieratvårt
samarbete med ett institut som gör den forskning vi behöver för att 
ta reda på om en råvara passar i våra processer. Ett av de främsta 
spåren för framtidens bensin är lignin, som precis som talloljan är 
en restprodukt från svensk skogsindustri. Vi hoppas på att under 
det kommande året få svar på de stora frågorna som hur vi ska 
kunna få in lignin i våra processer, och vad vi måste förändra för att 
det ska fungera. 

NYA RÅVAROR KRÄVER NYA VÄRDEKEDJOR
De nya råvarorna som vi tar fram från exempelvis skogen kräver 
helt nya värdekedjor med nya teknologier och anläggningar kring 
pappersbruk och sågverk. Ligni, som är ett av de mest lovande 
 spåren, är en produkt som pappersbruken idag eldar upp för ång-
produktion. För att kunna ta tillvara det ämnet behöver vi bygga 
upp en helt ny värdekedja. Ligninet ska sorteras ut ur pappers-
brukenocheftersomdetärettpulvermåstedetgörasflytande.
Detskaocksåfraktastillvåraraffinaderier.Dessanyavärdekedjor
bidrartillflergrönaarbetstillfälleniglesbygden.Detärenhelhet
som inte bara hänger på oss, utan på dem vi samarbetar med, och 
på politikerna. Vi på Preem har redan tagit beslutet att satsa på 
förnybara drivmedel och vi är beredda att göra ytterligare investe-
ringar för att nå våra egna och regeringens högt satta mål. Men vi är 
beroende av att de politiska besluten, såväl inom EU som i Sverige, 
ger oss förutsättningar för att det ska bli verklighet. 

Forskning och utveckling

Framtiden är vår 
viktigaste marknad
Preem är redan idag en av Sveriges största producenter av förnybara driv-
medel. Genom att utveckla hela vår produktionskedja – från hållbar råvara till 
färdig grön produkt – minskar vi vår miljöpåverkan och skapar en framtid där 
vi bättre tar vara på jordens befintliga resurser. Den framtiden är vår viktigaste 
marknad och omvandlingen mot ett hållbart samhälle är vår viktigaste fråga.

Vi ser förnybar bensin och diesel, som 
fungerar i dagens bilar, som lösningen mot 
att nå målet med en fossilfri fordonsflotta. 
Tekniken finns, infrastrukturen i form av 
tankstationer behöver inte förändras och vår 
kompetens gör det praktiskt möjligt. 
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FÖRNYBART IN…

AVFALL

FÖRNYBART UT.
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Fjärrvärme Koldioxidåtervinning

Förnybar 
diesel och bensin 

I DAG

Förnybar 
gasol 

I MORGON

Förnybar 
flygfotogen 

I FRAMTIDEN

Här omvandlas råvaran till gas 
eller flytande form genom till exempel 

rötning, förgasning, pyrolys 
eller talloljedestillering.

Alger Vegetabiliska 
oljor

GödselRestprodukter 
från skogs- och 
massaindustri

Sopor
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Framtidens drivmedel
I DAG I MORGON I FRAMTIDEN

FÖRNYBAR RÅVARA

Tallolja Restprodukt från svensk skogs- och pappersmasseindustri. ✘ ✘ ✘
Lignin En av naturens vanligast förekommande organiska föreningar 

som bland annat bidrar till att ge trä dess mekaniska styrka. 
✘ ✘

Gröna restoljor Såsom teknisk majsolja (technical corn oil) från 
 majsoljeproduktion.

✘ ✘

Tallbeck Restprodukt som blir över i SunPine- fabriken när vi  
producerar tallolja.

✘

Olika typer av etanolderivat ✘
Tyngre förnybara alkoholer ✘
Pyrolysoljor Utvinns från grenar och toppar, så kallat grot, samt sågspån 

som inte  används i pappers tillverkningen.
✘

Oljor utanför livsmedelssektorn Exempelvis Jatropha och alger. ✘
Grön vätgas Ersätter fossil vätgas, vilket reducerar koldioxidutsläppen vid 

bensin- och dieselproduktion.
✘

PROCESSEN
Green Hydro Treater (GHT) Genom vätebehandling förädlas res t produkten från skogen till 

ett grönt kolväte som blir ett utmärkt dieselbränsle.
✘

Green Hydro Treater (GHT) 
med dewaxing

Ger mer bensin samt diesel med bättre vinteregenskaper. ✘ ✘ ✘

Vätekrackning 
– Slurry hydrocracker

Restprodukter från den svenska skogen blir till förnybar 
bensin och diesel.

✘

PRODUKTER
CO2-återvinning Koldioxid utvinns ur rökgaserna från raffinaderiet i flytande 

form och används inom olika områden, eller förs direkt till en 
underjordisk lagringsplats för att minska utsläppen.

✘

Överskottsvärme Restvärme från Preems raffinaderier används i högre grad 
än idag.

✘

Evolution Diesel ✘ ✘ ✘
Evolution Bensin ✘ ✘ ✘
Förnybar flygfotogen ✘
Asfaltråvara Istället för produktion av tjockolja. ✘
Råvaror till kemikalieindustrin Istället för fossil bensinproduktion. ✘

SÅ HÄR FUNKAR DET

Om vi ska kunna ersätta en stor del av fossila drivmedel med förnybara alternativ behöver 
vi ha tillgång till många olika typer av hållbara råvaror för att komma upp i tillräckligt stora 
volymer. Preem kan redan idag ta emot flera olika typer av förnybar råvara, som till exempel 
tallolja, och omvandla den till högklassig diesel och bensin som är identisk med de fossila 
motsvarigheterna. Nästa steg är att ta in flera typer av råvaror för att kunna producera ännu 
mer förnybart bränsle.

Utöver att investera i och utveckla vår produktion satsar vi även på att energieffektivisera i 
alla led. Alla råvaror som skickas in i ett raffinaderi blir inte bara en, utan flera olika  produkter 
och vi försöker att utnyttja varje beståndsdel i råvaran. När vi tillverkar diesel får vi till 
 exempel även ut en viss del förnybar gasol. Vi tar också tillvara på överskottsvärme som blir 
till fjärrvärme, och i framtiden ser vi nya användningsområden för koldioxidöverskottet. 

Preem levererar idag överskottsvärme 
från våra två  raffinaderier till Göte-
borgs Stad, Volvo och Lysekils  kommun. 
Vårt bidrag  motsvarar  uppvärmningen 
av 35 000 villor. (Siffror  beräknade på 
årsbasis)

35  000 villor
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Preem Evolution Diesel 

En världsunik   standarddiesel 
gjord på förnybara råvaror 
Preem är Sveriges största producent av drivmedel och det innebär ett stort 
ansvar i arbetet med att minska utsläppen av koldioxid. Vårt bidrag är att göra 
så hållbara och effektiva drivmedel som möjligt.

FAKTA PREEM EVOLUTION DIESEL

• Innehåller upp till 50 procent förnybar råvara

• Fungerar i alla dieselfordon

• Minskar koldioxidutsläppen med upp till 46 procent

• Bidrog till en minskning på över 680 000 ton, vilket motsvarar 
utsläppen från drygt 217 000 bilar under 2015. 

Våren 2011 lanserade vi vår gröna diesel med 20 procent förnybar 
råvara och var därmed först i världen med en kommersiell diesel 
baserad på restprodukter från den svenska skogen. Under åren som 
följde ökade vi andelen och 2015 består produkten av upp till 50 pro-
cent förnybar råvara, en utveckling i ordets bästa bemärkelse. Och 
det slutar inte där, vi kommer att fortsätta utveckla vår gröna diesel 
som vi gett namnet Preem Evolution Diesel. Vårt mål är att erbjuda 
våra kunder marknadens mest hållbara standarddiesel genom att 
långsiktigt optimera det gröna innehållet och ersätta en så stor 
volym fossil råvara som möjligt med förnybar råvara. 

FUNGERAR I ALLA FORDON
Preem Evolution Diesel är en unik standarddiesel som fungerar i 
alla fordon med dieselmotorer, gamla som nya. Inga justeringar eller 
åtgärder behöver göras. Därmed kan alla bidra till minskade kol-
dioxidutsläpp oavsett om man kör personbil, traktor eller lastbil. 

Preem Evolution Diesel består av högst andel förnybart bränsle 
i konventionell standarddiesel på marknaden. Att använda Evolu-
tion Diesel i stället för fossil diesel medför en minskning av fossila 
koldioxidutsläpp med upp till 46 procent. Förra året bidrog använ-
dandet av Evolution Diesel till att sänka Sveriges koldioxidutsläpp 
med över 680 000 ton. Det motsvarar utsläppen från drygt 217 000 
bilar,ellernästanfemprocentavhelaSverigespersonbilsflotta.

FRÅN TALL TILL TANK
Preem Evolution Diesel görs idag delvis på tallolja, en restprodukt 
från svensk skogs- och pappersindustri. Tallolja är den förnybara 
råvaranigröndieselmedhögstklimatnyttaavdesomidagfinnspå

marknaden*, den reducerar koldioxidutsläppen med 89 procent.
Vår samägda fabrik SunPine i Piteå bearbetar talloljan från pappers-
industrintillråtalldiesel.PåraffinaderietiGöteborgförädlasråtall-
dieseln till förnybar diesel.

FÖRDUBBLING AV HÅLLBART BRÄNSLE
I oktober 2015 startade vi upp produktionen i vår utbyggda kapacitet 
för biodrivmedel i Göteborg, IsoGHT-anläggningen. Investeringen 
innebär att vi kan fördubbla produktionen av Preem Evolution 
 Diesel samt förbättra dieselns vinteregenskaper. Läs mer om hur 
den fungerar på nästa sida. 

KLIMATEFFEKTER – SÅ FUNGERAR DET
Tyvärrfinnsdetintehurmyckettalloljasomhelst,ochdärförmåste
vi även titta på andra alternativ för att tillverka vår gröna diesel. Ett 
nyckelord när det gäller hållbart bränsle är avfall, eller restproduk-
ter. Råvara som blivit över när man framställer något annat, som till 
exempel trävaror från skog. Man räknar nämligen klimatutsläppet 
i form av koldioxidutsläpp från och med att avfallet skiljs från den 
ursprungliga råvaran. Det är då vi kan få de låga nivåerna på klima-
teffektensomkrävsföratttillexempeltalloljaskaräknassomett
hållbart alternativ. Hur råvaran används och att den är framställd 
med ett hållbarhetsperspektiv är viktiga faktorer som avgör om 
Preem kan använda den eller inte. Vi använder det ingen annan 
använder, och ökar värdet på resterna som blir över när man tillver-
kat huvudprodukten. Andra avfallsprodukter som vi använder för
att tillverka Preem Evolution Diesel förutom tallolja är till exempel
animaliskt fett och restaurangfetter.

CO2-BESPARING, TUSEN TON
Preem Evolution Diesel
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*Enligt Energimyndighetens rapport ”Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013”.
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IsoGHT – så funkar det

FÖRNYBAR DIESEL HELA ÅRET
UtbyggnadentillenIsoGHTanläggningvidraffinaderietiGöte-
borg är ett viktigt steg för att förverkliga vår vision. Investeringen 
ger oss möjlighet att erbjuda världens bästa förnybara diesel – 
året om.

Diesel baserad på biologiska oljor har vissa begränsningar när 
det handlar om att klara vintertemperaturerna i norra Europa. 
Därför har Preem Evolution Diesel haft en lägre halt förnybart 
innehåll vintertid. Om- och tillbyggnaden av vår Green Hydro 
 Treater, GHT, till en IsoGHT innebär ett processteg som förbätt-
rar köldegenskaperna på den förnybara produkten. Resultatet är 
att den förnybara andelen i Preem Evolution Diesel kan vara hög 
året runt och att vi därmed fördubblar avsättningen och produk-
tionskapaciteten av förnybar diesel.

En process i flera steg
Först behandlas råtalldiesel eller annan grön råvara tillsam-
mans med vanlig dieselråvara i vår Green Hydro Treater (GHT). 
Enkelt förklarat tas syre och svavel bort i råvaran i denna process. 
GHT-produkten består av enbart kolväten av samma typ som i 
fossildiesel,därdengrönaråvaranomvandlatstillrakaparaffiner.
Vid isomeriseringsprocessen, som sker under högt tryck och i 
hög temperatur i närvaro av vätgas i den nya IsoGHT-processen, 
omvandlasparaffinmolekylernafrånrakaparaffinertillgrenade.
DegrenadeparaffinernagörattIsoGHTproduktensstelnings
temperatur sänks med cirka 30 grader. Detta gör att vi kan ha en 
hög halt förnybar produkt i Preem Evolution Diesel även vintertid.

GHT-produkten kommer från GHT-anläggningen. Det gröna inne-
hållet i Evolution Diesel, paraffinmolekylerna, är då raka med en 
hög stelningstemperatur. 

GHT-produkten pumpas in i reaktorn.

Vätgas med hög renhet tillsätts för att möjliggöra reaktionerna i 
 reaktorn och förhindra att inte koks byggs upp på katalysatorn. 

Värmeväxlaren tar hand om överskottsvärmen från reaktorn och 
 värmer upp den inkommande GHT produkten. På så sätt sparar 
vi energi, minskar miljöbelastningen som ger en produkt med bra 
 växthusgasreduktion. 

Värmeväxlare, där återvunnen värme från GHT-processen samt 
 ytterligare värme via hetolja tillförs.  

I reaktorns katalysatorbäddar sker själva isomeriserings reaktionen, 
som innebär att paraffinmolekylerna grenar sig. 

I separatorn skiljs gasen och vätskan efter kylning i värmeväxlare. 
Gasen stiger uppåt och cirkuleras vidare i systemet. Diesel produkten 
lämnar separatorn i botten. 

Den cirkulerande vätgasströmmen tvättas ren från eventuella 
för oreningar, innan den pumpas tillbaka med en kompressor till 
reaktorn. Tvättning av vätgasen förhindrar uppbyggnad av skadliga 
ämnen i reaktorkretsen.

I en så kallad stripper kokas lättare kolväten för att se till att 
 Evolution Diesel-produkten har rätt flampunkt och går att hantera 
på ett säkert sätt i lager och distributionssystemen. 

Produkten går sedan direkt till tank för miljöklass 1-diesel.
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Preem Evolution Bensin

Marknadens 
grönaste bensin  
Preem Evolution Diesel var första steget på resan att byta ut fossil olja mot 
 förnybara råvaror och producera framtidens drivmedel. Nu har vi lanserat 
Preem Evolution Bensin som är nästa steg på resan i att tillverka drivmedel 
med så hög förnybar andel som möjligt. 

FAKTA PREEM EVOLUTION BENSIN

Fördelarna med förnybar bensin är många:
• Minskade utsläpp av koldioxid i befintlig fordonsflotta 
• Fungerar i alla bensindrivna fordon 
• Fungerar i dagens infrastruktur av drivmedelsstationer 
• Gröna arbetstillfällen i glesbygd 
• Minskar Sveriges behov av råoljeimport och ökar självförsörjningen 

Preem Evolution Bensin introducerades från slutet av juni 2015 på 
ett 20-tal stationer i södra Sverige. Produkten kommer successivt 
att erbjudas på fler stationer över landet. 

Det kommer att dröja länge innan vi hunnit byta ut alla bensin-
bilar på våra vägar mot el- eller solbilar. Tänk om vi kunde byta 
ut bränslet istället? Under 2015 tog vi nästa stora utvecklingssteg 
mot mer förnybara drivmedel, och blev först i världen med en 
bensin delvis baserad på tallolja. 

Preem Evolution Bensin är den grönaste bensinen på mark-
naden med tio procent förnybara råvaror, dubbelt så mycket 
som all annan bensin på marknaden. De förnybara råvarorna i 
vår gröna bensin är fem procent etanol och fem procent tallolja, 

en rest produkt från den svenska skogen som vi även använder i 
Preem Evolution Diesel. Etanolen är låginblandad medan tall-
oljanraffinerastillsammansmeddenfossilaråvaran.Under2015
bidrog användningen av Preem Evolution Bensin till att koldioxid-
utsläppen från bensinfordon minskade med över 4 100 ton, vilket 
motsvarar utsläppen från nästan 1 900 bilar.

Preem Evolution Bensin är vanlig 95-oktanig bensin som går 
att tanka i alla bensinfordon, och kan blandas med all annan 
bensin.Denharsammaprisochsammaeffektsomvårvanliga
95-oktaniga bensin.

ETT FÖRSTA STEG MOT FRAMTIDENS BENSIN
Preem Evolution Bensin har till en början inte en lika hög andel 
förnybart innehåll som Preem Evolution Diesel, men vår ambition 
är att fortsätta utveckla vår hållbara bensin tills den når samma 
nivåer av förnybart innehåll som vår gröna diesel. Vi letar hela 
tiden efter nya, hållbara råvaror som vi kan använda för att göra 
bränsle. I utvecklingen av Preem Evolution Bensin har lignin dykt 
upp som ett intressant alternativ. Lignin är en restprodukt från 
svenskskogsindustri,minstlikahållbarochenergieffektivsom
talloljan. Tillgången på lignin är mycket stor eftersom råvaran 
ingår i barrved som är den vanligaste industriella skogsråvaran 
iSverige.Denpotentialsomfinnsidagskullekunnaräckatill
 ungefär hälften av all bensin som förbrukas i Sverige. När vi kan 
börja använda lignin i våra tillverkningsprocesser kommer den att 
generera både diesel och bensin. 

NYA PROCESSER KRÄVER INVESTERINGAR
För att framställa bensin ur en förnybar råvara krävs andra 
processer än för diesel. På Preem har vi både kunskapen och 
tekniken för att ta fram en grön bensin som passar alla bilar. Att 
omvandla bioråvara till fordonsbränsle är i dag betydligt dyrare 
än att använda fossil råvara. För att lyckas behöver vi göra stora 
investeringar, i storleksordningen hundratals miljoner kronor. 
Det betyder att vi måste vi få långsiktiga spelregler som gör 
 förnybara drivmedel mer konkurrenskraftiga jämfört med fossila 
bränslen för att kunna fortsätta omvandlingen mot ett hållbart 
samhälle. 
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PREEM HAR TVÅ AV DE FEM GRÖNASTE FARTYGEN 
I  ROTTERDAM 
Både Terntanks Ternvag och Tarbits Bit Oktania hamnar på topp 
fem över de mest miljöanpassad fartygen i Rotterdam 2015. Båda 
fartygen är så kallade time charter-fartyg som hyrs in av Preem för 
transport av produkter från våra raffinaderier. Genom samarbetet 
har Preem starkt bidragit till den gröna profilen av fartygen. En 
bidragande orsak till fartygens placeringar är att de sedan 2011 har 
ett speciellt katalysatorsystem installerat som renar avgaserna från 
huvudmaskinen från kväveoxider. Installationen av systemet gjor-
des i nära samarbete med Preem, redarna och uppfinnaren GESAB. 
Nästa steg i Preems strävan till miljöanpassade fartygstransporter 
kommer 2017. Då levereras vårt nya time charter-fartyg Tern Ocean, 
som drivs av LNG.  Det nya fartyget kommer att förbruka cirka 40 
procent mindre energi än ett konventionellt fartyg idag.  

PREEM MED NÄR REGERINGEN KRAFTSAMLAR FÖR 
ETT  FOSSILFRITT SVERIGE
Vid en presskonferens den 4 november lanserades initiativet Fossilfritt 
Sverige. Klimat- och miljöminister Åsa Romson deltog tillsammans med 
bland andra Preems kommunikationschef Helene Samuelsson. Syftet 
med initiativet är att företag ska få möjlighet att synliggöra sitt klimat-
arbete. Regeringen vill att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria 
välfärdsländer med ett energisystem baserat på förnybara energikällor. 
Regeringen demonstrerade bland annat det pågående arbetet i Sverige 
under klimatmötet i Paris 2015 och utmanade andra länder att stärka 
sitt engagemang. Initiativet rimmar väl med  Preems vision och vårt mål 
att ställa om vår drivmedelsproduktion från fossilt till allt mer förnybart. 
Preem har kommit en bra bit på väg när det gäller förnybara bränslen. 
Genom att medverka i sammanhang som Fossilfritt Sverige och andra 
evenemang kan vi vara med och påverka även vår omvärld. 

PREEM TILLDELAS TRÄKRONAN FÖR SATSNINGEN PÅ 
SKOGSRÅVARA
Preem tilldelades Mellanskogs pris Träkronan år 2015. I 
motiveringen lyfts Preems satsning och utveckling av Preem 
Evolution Diesel som innehåller tallolja, en restprodukt som blir 
över vid framställningen av pappersmassa. Preem belönas också 
för tydligheten i sin kommunikation om vilken betydande roll den 
svenska skogen spelar i det framtida biobaserade samhället.

DIESEL AV FÖRBRUKAT 
MATFETT
Preem och Ragn-Sells 
inledde under året ett 
samarbete för att ta tillvara 
möjligheterna att återan-
vända fett från fettavskiljare 
tillsammans med använd 
matlagningsolja och utnyttja 
det som förnybar råvara vid 
framställning av diesel. Målet 
är att producera 20 000 
kubikmeter förnybar råvara 
för dieselproduktion under 
våren 2016.

Ragn-Sells ansvarar för 
insamling, rening, vatten-
avskiljning och transport 
till cistern. Preem ansva-
rar för lagring av färdig 
råvara, fartygstransport till 
raffinaderiet i Göteborg och 
framställning av diesel med 
förnybar råvara.

 

Gröna notiser

PREEM ÖKAR ANTALET 
SNABBLADDARE PÅ 
 STATIONERNA
Preem och Öresundskraft har tidi-
gare samarbetat kring fordons-
gas samt flytande biogas (LBG) 
och tog ytterligare ett steg för 
att driva omvandlingen mot ett 
hållbart samhälle. Under hösten 
inleddes ett samarbete för att öka 
tillgängligheten av snabbladdning 
av elbilar. I nuläget planeras sju 
nya snabbladdare på Preems 
stationer och framöver kommer 
15 av Preems stationer att kunna 
erbjuda snabbladdare till elbil. 
Öresundskraft står för elstolpen 
och laddkort medan Preem upp-
låter plats för de nya snabblad-
darna på stationerna.
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Medarbetare

Förändring och mångfalds-
fokus styr arbetet 
Preem är inne i en spännande förändringsfas där vi bland annat arbetar med 
att Preem ska vara en attraktiv arbetsgivare. Samtidigt pågår ett viktigt arbete 
för att öka mångfalden i bolaget. 

Preem har under året vänt ett negativt operativt resultat till ett 
starkt positivt. Det är delvis ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt 
med ledarskap, strukturer, kompetensförsörjning och kompetens-
utveckling i bolaget. Ett nyckelord för arbetet har varit Förändring, 
med fokus på att skapa rörelse åt rätt håll i hela verksamheten, 
 snarare än att uppnå hög hastighet i förändringsarbetet. 

PREEMBAROMETERN
Ett viktigt redskap för vårt strategiarbete är Preembarometern. 
Varje år mäts medarbetarnöjdhet, ledarskap, värderingar och 
arbetsgivarattraktivitet. Glädjande nog har samtliga under-
sökningar visat positiva trender under 2015. Mest anmärknings-
värt är ökningen på NPS, Net Promotor Score – ett mått på hur 
attraktivt företaget är som arbetsgivare. Preems NPS har ökat 
från -19 till +46 på tre år, en enastående förbättring. En förklaring 
till det goda resultatet är framför allt att vi tydliggjort vad Preem 
står för, vad bolaget kan erbjuda och vilka krav som ställs på 
 medarbetarna. 

PREEM SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
Vill du jobba för framtiden redan idag? Så lyder Preems uttalade 
arbetsgivarerbjudande som syftar på bolagets vision om att leda 
omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Arbetsgivarvarumärket 
har under året etablerats med en mängd olika aktiviteter, bland 
annat lanserades en karriärweb som snabbt blev en av de mest 
besökta sidorna på preem.se. Satsningarna på Preems arbets-
givarerbjudande har gett goda resultat och vi blev under året en av 
fyra nykomlingar på Universums rankning av arbetsgivare inom 

segmentet Young professionals, unga akademiker. Vi är dessutom 
för tredje året i rad utsedda som ett av Sveriges 100 bästa karriär-
företag 2016.

PREEMS FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP 
Förändringsledarskap handlar om att leda och driva förändring 
genom organisationen och att skapa vilja till förändring. Preem 
hardefinieratledarskapiformavfemtydligaledarkompetenser.
Under 2014 utvecklades vårt ledarskapsprogram utifrån ledar-
kompetenserna. Ett annat exempel på förändringsledarskapet 
är när medarbetarundersökningen Preembarometern visade på 
ledarnas kommunikationsförmåga som ett område där det fanns 
utvecklingspotential. Under hösten 2015 implementerades ett 
utbildningsprogramiattkommuniceraeffektivtsomsamtliga
 chefer på Preem löpande kommer att delta i. 

ÖPPNA FÖR NYA IDÉER
Mångfald och inkludering är några av våra viktigaste framtids-
frågor. Genom att vara öppna för mångfald och olikheter blir 
vi också öppna för nya idéer. Enligt en rapport från McKinsey 
är bolag som arbetar med värdering, mångfald och inkludering 
30 procent mer lönsamma. Under våren startade vi ett spännande 
projekt kring mångfald och inkludering. En intern rekryterings-
process ledde till att över 50 personer anmälde sitt intresse att 
deltaiprojektet.Allaintresseradefickenrolliprojektetsom
leddes av en mindre arbetsgrupp. Uppgiften har varit att beskriva 
nuläget och ta fram förslag till företagets mångfaldsstrategi, som 
kommer att presenteras och implementeras under 2016. 

UTMANINGAR INFÖR 2016
Vi lever i en värld av ständig förändring och måste anpassa oss för 
att möta morgondagens medarbetare. Vilka värden är attraktiva, 
vilka tekniska lösningar kommer att förväntas? Hur ser önskemål 
om arbetstider, arbetsplatser och koncernspråk ut i framtiden? 
Genom vårt gedigna arbete med Preems ledarskap, att vara en att-
raktiv arbetsgivare samt att strukturerat arbeta med att vi har rätt 
kompetens för att möta framtiden, har vi skapat en stabil grund 
för att framgångsrikt kunna ta oss an kommande utmaningar och 
utvecklas tillsammans. 

Mångfald och inkludering är några av våra 
viktigaste framtidsfrågor. Genom att vara 
öppna för mångfald och olikheter blir vi också 
öppna för nya idéer.
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MÅNGFALD GER ÖKAD FÖRSTÅELSE

Mångfald är en av Preems viktigaste framtidsfrågor. Ett 
mångfaldsteam har under hösten tagit fram ett förslag till 
ny strategi för koncernen. Malin Åblad är ställföreträdande 
försäljningschef för Industri och marin i Stockholm och en av 
de tolv personer som ingår i mångfaldsteamet. 

– Mångfald är en viktig fråga för alla organisationer idag, 
förklarar Malin. Preem är ett stort företag som måste spegla 
hur det ser ut i samhället. På samma sätt som våra kunder 
kommer från alla delar av samhället, menar jag att vi som 
arbetar här också ska göra det. Vi behöver vara olika för att 
förstå våra kunder, leverantörer och partners, och för att kun-
na dra nytta av varandras kompetenser. Det handlar också om 
Preems lönsamhet. Genom att vända oss till fler kundgrupper 
kan vi öka vår försäljning.

Genom att vara med i teamet har Malin fått ny kunskap och 
större förståelse för mångfaldsfrågor. 

– Som chef och en av dem som rekryterar måste jag börja 
tänka i andra banor och påverka andra att göra samma sak. 
Det är oerhört viktigt att vi får in personer från andra kulturer 
och med annan bakgrund i företaget. 

Teamet har under hösten jobbat med olika områden och 
frågeställningar som Hur definierar vi mångfald? Varför är det 
viktigt? Vart vill vi? Tanken är att Preem ska utmanas att tänka 
nytt, för att förstå vad som krävs i framtiden och varför. Vi vet 
att olikheter inte bara hjälper oss att förstå våra medarbetare, 
partners och kunder utan även bidrar till att vi tänker och 
agerar mer nyskapande som företag och arbetsgivare.
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SÅ STÖTTADE PREEM SOS BARNBYAR UNDER 2015

Partnerskap
Sedan 2013 stödjer Preem två av SOS Barnbyars projekt, barnbyn 
i Ukraina och familjehemmet i norra Vietnam. Preem bidrar årligen 
med en miljon kronor till barnbyarna. 

Frukostpåsar gav 52 855 kr
Som huvudsponsor av Vasaloppet valde Preem i år att oavkortat 
skänka hela summan från försäljningen av över 2 000 frukostpåsar 
under Vasaloppet och auktionering av startplatser till SOS Barn-
byar. Resultatet blev 52 855 kronor.  

Frukostkampanj i stationsnätet
Under september genomförde Preem en frukostkampanj. Fem kronor 
per såld frukostpåse gick oavkortat till SOS Barnbyar. Under kampan-
jen såldes drygt 16 500 frukostpåsar vilket gav 82 000 kronor.

Flyktinginsats
Preem skänkte även 250 000 kronor extra till SOS Barnbyars arbete 
för ensamma barn på flykt i samband med den enorma flykting-
katastrof som hade sin upprinnelse under 2015. 

Samhällsengagemang

På besök i Vietnam

I januari 2015 besökte Preems kommunikationschef Helene 
SamuelssonVietnamochdeltogidenofficiellainvigningenav
barnbyn i Thai Binh som representant för Preem. 

Vid invigningen deltog även svenska och lokala representan-
ter från SOS Barnbyar, den vietnamesiska socialministern och 
lokala myndigheter. Lokal förankring är en förutsättning för att en 
barnby ska kunna fungera på ett bra sätt.

 Med på invigningen var också de barn, bymammor och övrig 
personalsomredanflyttatinibarnbyn.Ettavbarnen,PhamThi
Diep, höll ett tal där hon berättade om hur hon och hennes lille-
bror förlorade sina föräldrar och kom till SOS Barnbyar. 

– Att få bo i barnbyn är vår största lycka. Här lever vi i kärlek 
och trygghet med en omtänksam mamma och bröder och systrar i 
en familj, sa Pham Thi Diep.

Thai Binh består av 14 familjehus och i varje hem bor en familj 
sombeståravenmammaochcirka10barn.Ibarnbynfinns
en förskola och en skola. På sikt kommer man även att erbjuda 
sjukvård, yrkesutbildningar samt olika typer av familjestärkande 
program, inte bara för barnen i byn utan även för utsatta familjer 
i närområdet. 

I byn får föräldralösa barn den livsviktiga trygghet som alla 
behöver. Biologiska syskon hålls alltid ihop och får växa upp till-
sammans. Barnen bor i barnbyn under hela sin uppväxt och för-

Grundstommen i SOS Barnbyar är att ge alla barn rätt till en trygg uppväxt i en 
familj. Preems långsiktiga samarbete med organisationen är en viktig del i vårt 
arbete med att öka fokus på hållbarhet och ta ett socialt ansvar. Under 2015 
invigdes barnbyn i Thai Binh, Vietnam och Preem hade förmånen att få delta.

bereds för att så småningom kunna klara sig själva – precis som i 
vilken familj som helst. De största hjältarna i barnbyarna är utan 
tvekan mammorna som ägnar sina liv åt att ta hand om och ge en 
trygg och kärleksfull barndom åt föräldralösa och övergivna barn. 

Skolgång ger möjlighet att förändra barnens liv. Skolorna 
är även öppna för barn och ungdomar som bor i närheten och 
inte kan gå i skolan på annat sätt. SOS Barnbyar erbjuder yrkes-
utbildningar med olika inriktningar anpassade till arbetsmöjlig-
heterna i regionen. Det kan till exempel handla om utbildningar 
till  bilmekaniker, bagare, sömmerska eller elingenjör, eller utbild-
ningar inom handel, jordbruk eller IT. 

FAMILJEHUS I VIETNAM OCH BARNBY I UKRAINA
Preem har valt att stödja uppbyggnaden av ett familjehus i 
 barnbyn i Thai Binh i Vietnam, och stödjer även sedan tidigare 
barnbyn i  Brovary i Ukraina. 
–Attkombinerasamhällsnyttamedaffärsnyttaärnågotsomvi

ser är framtiden. Preems regelbundna stöd i kombination med till-
fälliga insamlingsaktiviteter har på ett kreativt sätt skapat s  amverkan 
och synergier mellan deras eget hållbarhetsarbete och kundernas 
engagemang. Preems bidrag kommer att stärka, och göra stor 
skillnad, för vår verksamhet i Ukraina och Vietnam, säger Anna 
Magnard, ansvarig för företagssamarbeten på SOS Barnbyar. 

Invigningen av barnbyn i Thai Binh.
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PREEM BYGGER NY GÅNG- OCH CYKELVÄG FÖR 
ATT ÖKA SÄKERHETEN FÖR MEDARBETARE 
OCH  NÄRBOENDE I LYSEKIL 
I december invigdes den nya 4,1 km långa gång- och 
cykelvägen mellan Bergs skola och raffinaderiet i Lysekil. 
Preem är initiativtagare till gång- och cykelvägen för att 
öka säkerheten för medarbetare och närboende i Lysekil. 
Vägen tog endast två måna-
der att bygga och lämnades 
över till Lysekils kommun 
som planerar att förlänga 
gång- och cykelbanan 
ytterligare.

VASALOPPET – BUSSAR MINSKADE 
KOLDIOXIDUTSLÄPPEN
Preem var huvudsponsor till Vasaloppet för femte året i 
rad. Förutom att medverka på Vasaloppsmässan lanserade 
vi Vasaloppsbussarna – två deltagarbussar som körde di-
rekt till Vasaloppets arrangemang i Dalarna från Göteborg 
och Stockholm – som ett steg i att ytterligare minska på-
verkan på miljön och förbättra trafiksituationen kring Vasa-
loppet. Genom att deltagare valde bussen istället för att 
köra egen bil minskade de fossila koldioxidutsläppen med 
cirka 7 335 CO2/kg, vilket motsvarar de fossila koldioxid-
utsläppen för 153 bilar under en Vasaloppsvecka. 

Vasaloppet erbjuder alla deltagare lokala buss-
transporter till starten. Samtliga av Vasaloppets bussar 
kördes på Preem Evolution Diesel, som är delvis tillver-
kad av förnybar råvara och som minskar koldioxidutsläp-
pen markant. 

SKOLKLASS VANN HEDERSPRIS I FRAMTIDA TRANSPORTER
PÅ UNIVERSEUM
Tävlingen Framtida transporter är ett samarbete mellan bland andra AB Volvo, 
 Chalmers, SJ, Trafikverket, Göteborgs Hamn, Preem och Universeum. Tävlingen 
 engagerar lärare, elever och beslutsfattare inom näringsliv, akademi och politik. 
 Syftet är att utveckla elevernas insikter och intresse för hur tekniken spelar roll i 
människors dagliga liv med målet att få fler unga att vilja studera naturvetenskap 
och teknik. Klass 8C från Nordlyckeskolan fick Preems hederspris – ett studiebesök 
på raffinaderiet i Lysekil – för deras innovativa cykeltunnel tillverkad av super-
materialet grafen. Tunneln ska kunna gå på marken och i luften, värmas upp vintertid 
så att temperaturen aldrig understiger fem grader och bjuda på ständig medvind 
tack vare dubbla tunnlar och trattar som fångar in blåst.

MEDVIND FÖR PREEM PÅ SEGLINGSVECKAN 
Årets upplaga av Lysekil Women’s Match blev en 
folkfest i solsken och perfekt segelvind. Till Preems 
monter kom 1 500 besökare varje dag för att tävla, 
teckna Preemkort, åka på rundtur till raffinaderiet 
eller pärla armband till förmån för SOS Barnbyar. 
Preem är sedan starten 2004 huvudsponsor till 
seglingstävlingen och har bland annat en monter i 
evenemangsområdet varje år som huvudsakligen 
bemannas av medarbetare från raffinaderiet i Lysekil, 
men även från andra delar av organisationen.

Nytt för i år var samarbetet med SOS Barnbyar. 
Besökare kunde utan kostnad göra ett armband med 
SOS Barnbyars berlock på. Preem skänkte 10 kronor 
till organisationen för varje armband. Det visade sig 
bli en succé för alla åldrar och kön, och under veckan 
pärlades 1 305 armband. Många valde att även lägga 
en peng i SOS Barnbyars insamlingsbössa, vilket till 
slut blev 4 039 kronor. 

– Det var en mycket bra vecka med många nöjda 
besökare, säger Stig Nilsson som är projektledare för 
Preems medverkan i LWM. Det är roligt att vi kan bi-
dra till att eventet genomförs, något som ger ett stort 
mervärde för Lysekil, turismen och våra medarbetare. 
Det finns också ett stort intresse för vad vi gör och 
för vårt raffinaderi, och de guidade bussturerna till 
raffinaderiet är mycket populära.  

 

Notiser

Att ta bussen istället 
för att köra egen bil 
minskade de fossila 
koldioxidutsläppen med 
cirka 7 335 CO2/kg, 
vilket motsvarar de 
fossila koldioxidutsläp-
pen för 153 bilar under 
en Vasaloppsvecka

153 bilar
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Styrelse

1. SHEIKH MOHAMMED
HUSSEIN AL-AMOUDI
Styrelseordförande
Född: 1946
Bosatt i: Jeddah
Invald: 2005
Styrelseuppdrag: Ordförande 
för Preems moderbolag Corral 
Petroleum Holdings, Svenska 
Petroleum Exploration AB och 
delägare i Midroc Europe.
 
2. JASON MILAZZO
Vice styrelseordförande
Född: 1962
Bosatt i: London
Invald: 2009
Tidigare erfarenhet: Ledande 
 befattningar inom Morgan 
Stanley, Investment Banking 
Division. 
Styrelseuppdrag: Vice ordförande 
i Svenska Petroleum Exploration 
AB och Corral Morocco Gas & Oil 
samt vice ordförande i SAMIR.

3. PETTER HOLLAND
Ledamot
Född: 1956
Bosatt i: Duken
Invald: 2014
Koncernchef och vd för Preem AB

4. RICHARD ÖHMAN
Ledamot
Född: 1951
Bosatt i: Cherng Talay
Invald: 1994
Tidigare erfarenhet: Vd och 
koncernchef för Corral Petroleum 
Holdings, vd och koncernchef för 
Midroc Scandinavia, ansvarig för 
management och affärs utveckling 
på ABV Rock Group KB, baserat 
i Riyadh, Internationell projekt-
finansiering på ABV AB/NCC AB i 
Stockholm.

5. BASSAM ABURDENE
Ledamot
Född: 1948
Bosatt i: London
Invald: 2001
Styrelseuppdrag: Innehar 
 styrelseposter för SAMIR, Fortuna 
Holdings Company och Corral 
Morocco, styrelse ledamot för ett 
antal publika och privata bolag.

6. PER HÖJGÅRD
Ledamot
Född: 1948
Bosatt i: Stockholm
Invald: 2007
Tidigare erfarenhet: Finanschef 
på Preem, tidigare liknande 
befattningar inom olika 
publika industriföretag, 
bland annat delägare i ett 
managementkonsultföretag.

7. MICHAEL G:SON LÖW
Ledamot
Född: 1951
Bosatt i: Stockholm
Invald: 2003
Tidigare erfarenhet: Vd och 
koncernchef för Preem, ett 
flertal ledande befattningar inom 
Conoco Inc.
Styrelseuppdrag: Styrelse ledamot 
för Boliden AB,  Concordia 
Maritime AB, Stena Bulk AB, 
Norstel AB, Svenskt  Näringsliv, 
vice ordf. IKEM AB samt ledamot 
i Chalmers  Rådgivande Kom., IVA, 
m.fl.

8. LARS NELSON
Ledamot
Född: 1941
Bosatt i: Fiskebäckskil
Invald: 1996
Tidigare erfarenhet: Vd och 
koncernchef för Preem, samt 
tidigare olika befattningar inom 
Preem, bland annat som vd för 
Skandinaviska Raffinaderi AB 
Scanraff.
Styrelseuppdrag: Styrelse-
ledamot för Midroc Rodo verken 
AB, ett dotterbolag till Midroc 
Scandinavia AB, och SAMIR.

9. LENNART SUNDÉN
Ledamot
Född: 1952
Bosatt i: Almunge
Invald: 2005
Tidigare erfarenhet: Vd och 
koncernchef för Sanitec 
 Corporation, vd och koncernchef 
för Swedish Match AB samt ett 
antal olika  befattningar inom AB 
Electrolux.
Styrelseuppdrag: Ordförande för 
Aura Light International AB och 
Troax Holding AB.

10. JAMAL MOHAMMED 
 BA-AMER
Ledamot
Född: 1961
Bosatt i: Mohammedia
Invald: 2014
Tidigare erfarenhet: Koncern-
chef för SAMIR Group, ett antal 
olika befattningar inom Aramco, 
Corral Petroleum Holdings, Corral 
 Holding Maroc och SAMIR.
Styrelseuppdrag: Styrelse ledamot 
för SAMIR, SALAM GAZ och 
SDBP, tidigare styrelse ledamot för 
Scanraff och Preems raffinaderier.

11. CRISTIAN MATTSSON
Arbetstagarrepresentant
Född: 1968
Bosatt i: Kungshamn
Utsedd:  2003
Roll inom Preem: Produktions-
tekniker på Preemraff Lysekil, 
anställd sedan 1988.

12. EVA LIND GRENNFELT
Arbetstagarrepresentant
och suppleant
Född: 1973
Bosatt i: Mölndal
Utsedd: 2008
Roll inom Preem: Utvecklings-
ingenjör på Preemraff Göteborg, 
anställd sedan 2003.

13. ERIKA ANDERSSON
Arbetstagarrepresentant
Född: 1975
Bosatt i: Stockholm
Utsedd: 2014
Roll inom Preem: Innesäljare i 
Stockholm, anställd sedan 2009.

14. EIVIND HÖRSDAL 
 SIMONSEN
Arbetstagarrepresentant
och suppleant
Född: 1966
Bosatt i: Göteborg
Utsedd: 2008
Roll inom Preem: Produktions-
tekniker på Preemraff Göteborg, 
anställd sedan 1990.
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Koncernledning
ANDERS MALM
Affärsområdeschef Varuförsörjning
Född: 1972

Tillträdde i maj 2015. Anders har 
26 års erfarenhet inom olje-
branschen. Han började på Preem 
2004 och har haft flertalet ledande 
befattningar inom  affärsområdena 
Marknad och försäljning och 
Varuförsörjning. Innan Anders 
tillträdde sin nuvarande roll var 
han programchef för det interna 
förändringsprogrammet SVAR.

GUNILLA SPONGH
CFO
Född: 1966

Tillträdde i oktober 2015. Gunilla 
har en Masterexamen i Industriell 
ekonomi från Linköpings Tekniska 
Högskola. Hon var tidigare chef för 
Internationella Affärer och dess-
förinnan CFO på Mekonomen. Där-
utöver har hon bland annat arbetat 
som controllerchef, finanschef och 
IT-chef. Som CFO har hon även 
 arbetat i bolag som Fresenius 
Kabi, Enea och Cashguard.

MAGNUS HOLM
Affärsområdeschef Marknad och 
försäljning   
Född: 1972

Tillträdde i april 2014. Magnus 
var tidigare Nordenchef för 
Vattenfall Försäljning, innan dess 
var han nordisk marknads- och 
försäljningsdirektör för Vattenfall 
Värme. Tidigare roller har framför 
allt varit inom media samt i 
fastighetsbranschen, bland annat 
i diverse olika vd-roller samt 
som marknads- och försäljnings-
direktör för SDR Gruppen.

PETER ABRAHAMSSON
Affärsområdeschef Raffinering 
Född: 1964

Tillträdde i april 2012. Peter började 
på raffinaderiet i Göteborg som 
produktionsingenjör 1991 efter av-
slutad forskarexamen på Chalmers 
Tekniska Högskola. Han har haft 
flera ledande befattningar inom 
företaget, så som underhållschef 
för Preemraff, vd för Göteborgs 
Smörjmedelsfabrik, produktions-
chef och teknikchef på Preemraff i 
Göteborg. 

CHRISTIAN BJERDÉN
HR-direktör 
Född: 1966

Tillträdde i oktober 2011. Christian 
började på Preem 2007 som 
HR-partner på Preemraff Lysekil. 
2010 blev Christian tillförordnad 
personalchef för Preemraff och 
senare HR-direktör för Preem. 
Han är utbildad musiker/pedagog 
och har tidigare bakgrund som 
musiklärare och rektor i Lysekil.

PETTER HOLLAND
Koncernchef och vd
Född: 1956

Tillträdde 1 april 2012. Petter har 
en lång internationell erfarenhet 
inom raffinering och oljehandel 
i bland annat Norge, England, 
USA och Saudiarabien. Innan 
Petter tillträdde vd-tjänsten på 
Preem arbetade han i 27 år på 
ExxonMobil, senast som vice vd 
för tillverkning på Saudi Aramco/
Mobils raffinaderi i Saudiarabien.

INGRID BODIN
Affärsområdeschef Hållbar 
utveckling
Född: 1964

Tillträdde i maj 2015. Ingrid var 
tidigare affärsområdeschef för 
Varuförsörjning under tio år. Hon 
har en Masterexamen i Industriell 
ekonomi från Linköpings Tekniska 
Högskola och började på Preem 
1988. Ingrid har haft flera ledande 
befattningar inom företaget, så 
som affärsutvecklingschef och 
planeringschef.
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Organisation

Styrning och 
uppföljning i Preem
Preems affärsidé är att skapa ett ökat värde för våra kunder och samhället, genom att 
utveckla och tillhandahålla miljöanpassade drivmedel och bränslen till konkurrenskraftiga 
priser. Preem har en organisationsstruktur där respektive avdelning och affärsområde följs 
upp på koncerngemensamma strategier och avdelningens eller affärsområdets mål. De tre 
affärsområdena Varuförsörjning, Raffinering och Marknad och försäljning är de delar av 
koncernen där inköp, produktion och försäljning hanteras. Affärsområdet Hållbar utveckling 
säkerställer att Preem skapar framgång och utveckling utifrån ett såväl ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt perspektiv. Utöver affärsområdena finns stabsfunktioner som ska stödja 
bolagets vd och ledning att styra och följa upp verksamheten.

KONCERNCHEF OCH VD
Petter Holland

EKONOMI OCH FINANS
Gunilla Spongh

HÅLLBAR UTVECKLING
Ingrid Bodin

HR
Christian Bjerdén

INTERNREVISOR
Ulrica Eriksson

VD-ASSISTENT
Amelie Wilson

VARUFÖRSÖRJNING
Anders Malm

RAFFINERING
Peter Abrahamsson

MARKNAD OCH 
 FÖRSÄLJNING

Magnus Holm
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