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Forchem Helsingin Pörssin joukkovelkakirjamarkkinoille
Forchem Oyj:n joukkovelkakirjalaina on listattu Helsingin Pörssiin 30.6.2016. Forchem laski
liikkeeseen 70 miljoonan euron vakuudellisen seniorimuotoisen joukkovelkakirjalainan heinäkuussa
2015. Joukkovelkakirjalainojen arvo-osuuksien yksikkökoko on 100.000 euroa ja
joukkovelkakirjalainan korko on 4,9 %.
Vuonna 2002 toimintansa aloittanut yhtiö on yksi Euroopan johtavista mäntyöljyjalostajista. Se
valmistaa selluloosaprosessin sivutuotteena syntyvästä raakamäntyöljystä erilaisia biotisleitä,
erikoiskemikaaleja sekä mäntyharstia kemian- ja rehuteollisuuden tarpeisiin.
Forchem on yksi maamme vahvimpia cleantech-yrityksiä. Yrityksen tuotteet perustuvat 100 vuotta
vanhaan suomalaiseen innovaatioon ja ovat uusiutuva, kestävän kehityksen mukainen vaihtoehto
teollisuuden synteettisille ja raakaöljypohjaisille sideaineille. Mäntyöljyperusteisia tuotteita
hyödynnetään esimerkiksi maali-, kumi-, liima- ja tartuketeollisuudessa sekä elintarviketeollisuutta
lähellä olevassa rehunvalmistuksessa. Siitä voidaan valmistaa myös biopolttoainetta.
Portugalilaisen Respolin omistuksessa olevan Forchemin liikevaihto oli viime vuonna 133 miljoonaa
euroa tuloksen ollessa erinomainen 13 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisen vuoden
154 miljoonasta eurosta, mikä selittyy yleisellä öljymarkkinoiden alhaisella hintatasolla.
Forchem siirtyi Respolille vuonna 2013, kun MB-Rahastot luopuivat yhtiöstä. Tällöin Forchem Oy siirtyi
Respol Finland Oy:n omistukseen ja huhtikuussa 2016 Forchem Oy sulautui emoyhtiöönsä
Respol Finland Oy:öön. Samassa yhteydessä Respol Finland Oy:n nimi muutettiin
joukkovelkakirjalainan listalleottoa silmällä pitäen Forchem Oyj:ksi.
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Forchem lists to bond market in Helsinki Stock Exchange
Forchem Oyj´s bond has been listed in Helsinki Stock Exchange on 30 June 2016. In July 2015,
Forchem Oy issued senior secured notes with an aggregate nominal amount of EUR 70 million. The
notes are represented by units in denominations of EUR 100,000. The rate of interest of the notes is
4.90 % per annum.
The company, established in 2002, is one of the leading tall oil suppliers in Europe today. Forchem
produces high quality chemical products of tall oil, collected as the by-product of kraft pulping process.
Products, such as biodistillates, tall oil rosin and other special chemicals are commonly used in
chemical- and feed industries.
Forchem is one of the strongest cleantech companies in Finland. The company’s products are based
on 100 year old Finnish innovation and they are a renewable, sustainable option for synthetic and raw
oil based adhesives in manufacturing business. Tall oil based products are used for example in paint-,
gum-, glue-, and adhesive industries as well as in feed industry, which is close to food industry. Tall oil
can also be used to produce biofuel.
Last year the company’s revenue was € 133 million with an outstanding net profit of € 13 million.
Forchems’ revenue declined from € 154 million last year, which can be explained by the general low
price level of the oil market. Forchem is owned by Portuguese Respol.
Forchem was transferred to Respol in 2013 after the MB Funds renounced the company. At this time
Forchem’s ownership was transferred to Respol Finland Oy. In April 2016, Forchem Oy merged into
the parent company Respol Finland Oy. On the same occasion the name of Respol Finland Oy was
changed to Forchem Oyj in order to ease the bond listing in the future.
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