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Cinis Fertilizer beviljas lån av SEK och Nordea 
med grön kreditgaranti från EKN 
Cinis Fertilizer har beviljats ett sjuårigt låneavtal om 300 MSEK för att 
delfinansiera bolagets första produktionsanläggning för cirkulärt och fossilfritt 
kaliumsulfat. Långivare är Svensk Exportkredit (SEK) tillsammans med Nordea och 
lånet garanteras av Exportkreditnämndens (EKN) gröna kreditgaranti.  

Cinis Fertilizer planerar byggnationen av sin första produktionsanläggning för fossilfritt 
och cirkulärt mineralgödsel i Köpmanholmen, söder om Örnsköldsvik. Nu har bolaget 
tecknat ett låneavtal om 300 MSEK med Nordea och SEK, garanterat till 80 procent av 
EKN. Lånet täcker cirka hälften av investeringskostnaden för den första 
produktionsanläggningen och innebär att en viktig milstolpe för etableringen nu 
uppnåtts. 

- Efterfrågan på ett hållbart mineralgödsel producerat i Europa har aldrig varit större. 
Sverige har mycket goda förutsättningar att bli världsledande, driva igenom den gröna 
omställningen och möjliggöra ett mer hållbart jordbruk. Därför är vi otroligt glada och 
stolta över att aktörer som EKN, Nordea och SEK väljer att stötta vår satsning på 
cirkulärt och fossilfritt kaliumsulfat producerat i Sverige, säger Jakob Liedberg, VD och 
grundare av Cinis Fertilizer. 

Lånebeloppet uppgår till 300 miljoner kronor och löper över sju år. Utbetalning av lånet 
är förenat med villkor som att bolaget säkrar resterande kapital för den första 
produktionsanläggningen samt erhåller godkänt miljötillstånd.  
 
SEK är ett statligt bolag som på hållbara och kommersiella grunder finansierar svenska 
exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder. 

Nordea är en fullservicebank och den största banken i Norden.  

EKN, Exportkreditnämnden, är en myndighet med uppdrag att främja svensk export 
genom att försäkra företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer. EKN:s gröna 
kreditgaranti underlättar tillgång till finansiering för exporterande företag vid investering 
i grön omställning av produktionen eller för rörelsekapitalbehov i en grön verksamhet. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Charlotte Becker, IR- och kommunikationsdirektör Cinis Fertilizer 
charlotte@cinis-fertilizer.com 
+ 46 730 37 07 07 

Om Cinis Fertilizer 
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som kommer att producera ett miljövänligt mineralgödsel, 
kaliumsulfat (SOP), genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från 
tillverkning av elbilsbatterier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi 
som dagens produktionsmetoder och resultatet är ett fossilfritt mineralgödsel med nära noll 
koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. För mer information, besök 
www.cinis-fertilizer.com.  


