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FOREST BtL OY

1. Taustaa
Valtioenemmistöinen Vapo Oy perusti Forest BtL Oy:n ensi sijassa suunnittelemaan Kemin Ajoksen
biodieseltehdashankeen teknistä toteutusta ja hankkimaan toteutukselle rahoituksen. Saatuaan EU:n
uusiutuvan energian tukipaketin eli NER300:n mukaisen lupauksen rakentamisen jälkeen maksettavasta tuesta Forest BtL Oy jatkoi Kemin Ajoksen biodieseltehtaan laitossuunnittelua. Vuonna 2013
hankittiin merkittävimmät teknologiapaketit ja aloitettiin viimeisen ns. FEED-vaiheen suunnittelu
sekä ympäristöluvallistaminen. Tavoitteena oli suunnittelun loppuunsaattaminen kevääseen 2014
mennessä ja sitovien rahoituslupausten hankkiminen lopullisen investointipäätöksen tekemisen mahdollistamiseksi. Laitosrakentamisen jälkeen Ajoksen tehdas olisi ollut tuotannossa vuoden 2016 lopussa vastaten 150 000 tonnin vuosituotannolla suurta osaa Suomen liikenteen biopolttonesteen tuotannosta.
Valtioneuvoston yleisistunto oikeutti joulukuussa 2012 valtioneuvoston kanslian myöntämään valtioenemmistöisen Vapo Oy:n omistamalle Forest BtL Oy –nimiselle tytäryhtiölle enintään 5 milj.
euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan. Laina, joka myönnettiin täysimääräisesti vuodenvaihteessa
2012-13, liittyi Vapo Oy:n biodiesellaitoksen teknologiaa kehittävän Forest BtL Oy:n ns. Feed-vaiheen rahoitukseen. Tarkoituksena oli, että valtion myöntämä laina konvertoitaisiin myöhemmin yhtiön osakkeiksi, mutta hankkeen kariutuessa näin ei kuitenkaan tehty, koska ns. takaisinsaantijärjestyksessä laina on paremmassa asemassa kuin osakeomistus. Lainaehtojen mukaan, mikäli lainaa ei
konvertoida yhtiön osakkeiksi, lainapääoma ja kertyneet korot maksetaan takaisin yhdessä erässä
vuoden 2022 jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Lainan takaisin maksuun liittyi
myös tiettyjä rajoittavia ehtoja.
Forest BtL Oy ja Vapo Oy jatkoivat vuonna 2013 operatiivisten kumppaneiden ja ulkopuolisten rahoittajien hakemista. Mielenkiinto hanketta kohtaan oli erittäin suurta, mutta sitovien ja pitkäaikaisten sopimusten aikaansaanti vaikeutui toimintaympäristön epävarmuuden kasvaessa. Epävarmuutta
loi EU:ssa valmisteluvaiheessa oleva uusiutuvien polttoaineiden lainsäädännön pitkittynyt valmistelu. Tammikuussa 2014 EU:n ilmasto- ja energiastrategiassa ei sovittu odotettuja uusia sitovia rajoja
liikennepolttoaineiden uusiutuvan komponentin osalle vuoden 2020 jälkeen, mitä hankkeen eteenpäin
vieminen olisi käytännössä edellyttänyt. Tässä tilanteessa ei ollut mahdollista solmia sitovia pitkäaikaisia sopimuksia, joilla hankkeelle olisi saatu luotua taloudellinen pohja. Helmikuussa 2014 Forest
BtL Oy:n omistavan Vapo Oy:n hallitus sekä yhtiön oma hallitus tekivät päätöksen Kemin Ajoksen
biodieseltehtaan hankesuunnittelun jäädyttämisestä.
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Forest BtL Oy:llä ei ole ollut missään vaiheessa liiketoimintaa. Yhtiön oma pääoma on ollut negatiivinen (viimeksi yli 4 M€), ja ilman lainaehtojen järjestelyä ja/tai Vapo Oy:n pääomittamista/konserniavustusta yhtiö olisi joutunut jo aiemmin selvitystilaan. Yhtiön velat ovat olleet varoja suuremmat,
mikä johtaisi selvitystilan sijaan konkurssiin ja yhtiön purkamiseen. Tämä taas johtaisi siihen, että
valtion lainapääoma 5 milj. euroa ja lainalle lainaehtojen perusteella kertyneet korot (5 % p.a.) pääosin menetettäisiin vähennettynä yhtiön kassavaroilla ja selvitystila/ konkurssikustannuksilla. Tällä
hetkellä yhtiön kassassa on varoja noin 1 milj. euroa. Yhtiöllä on ollut myös Tekesin myöntämää
kehityslainaa 10 milj. euroa, jonka osalta Tekes on jo aiemmin myöntänyt akordin. Muita vieraan
pääoman ehtoisia rahoittajia kuin valtio ja emoyhtiö Vapo Oy ei yhtiöllä ole.
Forest BtL Oy asetettiin selvitystilaan kesällä 2018. Yhtiön velat ylittävät varat eli selvitystilaa ei saa
lopetetuksi ilman toimenpiteitä. Tyypillisesti tällaisissa tilanteissa sovitaan emoyhtiön tai päävelkojien kanssa, että nämä antavat saatavastaan akordin varat ylittävältä osin. Tällä tavoin päästään käytännössä samaan tilanteeseen kuin konkurssissa mutta siten, että konkurssikustannukset ja konkurssimenettelyn aika säästetään, jolloin velkojien saataville kertyvä osuus on suurempi. Mikäli jakoosuutena tulevaa määrää haluttaisiin maksimoida, niin silloin akordi johtaisi parhaaseen lopputulokseen. Valtion on taloudellisesti tarkoituksenmukaista luopua saatavastaan siltä osin kuin yhtiön varat
eivät riitä saatavien kattamiseen.
Valtioneuvoston kanslia teki 28.5.2018 päätöksen poistaa Forest BtL Oy:n vaihtovelkakirjalainan 5
milj. euroa ja siihen liittyvät korkosaatavat noin 1,24 milj. euroa kanslian tileistä, koska yhtiöllä ei
ole ollut liiketoimintaa ja lainasaaminen sekä siihen liittyvät korot ovat kokonaisuudessaan epävarmoja saatavia. Valtiontalouden tarkastusvirasto on lisäksi antanut vuoden 2017 korkojen kirjaamisesta valtioneuvoston kanslian vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksessa laillisuushuomautuksen.
Mahdolliset saamiset yhtiöstä tuloutetaan myöhemmin.
2. Eduskunnan suostumus
Valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain (449/1988) 12 §:ssä
säädetään seuraavaa:
12 § Maksuvapautus ja lainan muuttaminen avustukseksi.
Lainan takaisinmaksamisesta vapauttamiseen ja lainan muuttamiseen avustukseksi on saatava eduskunnan suostumus, jollei eduskunta ole suostunut siihen, että valtioneuvosto tai lainan myöntänyt viranomainen voi myöntää
vapautuksen lainan takaisinmaksamisesta tai muuttaa lainan avustukseksi. Lainan muuttamiseen avustukseksi
sovelletaan muutoin mitä valtionavustuslaissa säädetään.

Eduskunta on vuoden 2019 lisätalousarviossa (303/2019) momentilla 23.10.88 antanut valtiolle oikeuden luopua saatavastaan siltä osin kuin selvitystilassa olevan Forest BtL Oy:n varat eivät riitä
velkojien saatavien kattamiseen edellyttäen, että valtion ja muiden velkojien suhteellinen asema ei
muutu.
Nyt on kyse lainasta, johon on käytetty talousarvion 23.10.88 osakehankinnat –momentilla olevaa
määrärahaa. Tämän vuoksi em. akordin myöntämiseen liittyvä kirjaus on kirjattu samalle momentille.
Valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 3 §:n mukaan valtion
varoista myönnettävän lainan korosta, laina-ajasta ja muista ehdoista päättää lainan myöntävä viranomainen valtion tulo- ja menoarviossa määrätyissä rajoissa.
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3. Valtioneuvoston toimivalta
Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 4 §:n 2 kohdan nojalla valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee mm. eduskunnan suostumukseen perustuvan lainan takaisin maksamisesta vapauttamisesta. Ohjesäännön 6 §:n 4 kohdan nojalla valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistaan mm. valtionyhtiöitä koskevat asiat.
Valtioneuvoston yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007, muutoksineen)
4 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetään, että valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee asiat,
jotka koskevat valtion osakepääomasijoituksia ja muita oman pääoman ehtoisia sijoituksia valtioenemmistöisiin yhtiöihin, valtion osakkuusyhtiöihin sekä valtion kehitysyhtiöiden vastaavia sijoituksia niiden omistamiin tai perustettaviin yhtiöihin. Nyt kysymyksessä oleva laina on myönnetty vaihtovelkakirjalainana valtioneuvoston yleisistunnon päätöksellä joulukuussa 2012 valtioenemmistöisen
Vapo Oy:n perustamalle tytäryhtiölle ehdolla, että laina voidaan tai tullaan vaihtamaan kokonaisuudessaan yhtiön osakkeisiin.
Valtioneuvoston yleisistunnon antaman valtuutuksen perusteella valtioneuvoston kansliassa omistajaohjauksesta vastaava ministeri tai hänen määräämänsä omistajaohjausosaston virkamies/miehet allekirjoittaa/vat valtion puolesta asiakirjan, jolla valtio antaa Forest BtL Oy:lle osittaisen velan anteeksiannon eli akordin.

