
Frågor och svar till kunder 

Varför ansöker Eco Log om företagsrekonstruktion? 

Eco Log har på senare tid fått likviditetsutmaningar. Vi genomgår en rekonstruktionsprocess för att 

göra upp med våra utmaningar och för att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för 

verksamheten. Det finns flera orsaker till att bolaget har hamnat i den här situationen. Bakgrunden 

till likviditetsproblemen beror på en fördröjd corona-effekt. Eco Log drabbades hårt av 

coronapandemin som ledde till oro i de globala försörjningskedjorna med komponentsbrist som 

följd. Utöver detta har Rysslands invasion av Ukraina ytterligare orsakat oro på marknaden. De ökade 

materialkostnaderna och störningarna i leverantörskedjorna har resulterat i en fördröjning av vissa 

leveranser. Eftersom verksamheten är mycket kapitalintensiv drabbas bolaget extra hårt av fördröjda 

leveranser, vilket har tärt på Eco Logs likviditet. 

Vilket bolag berörs av rekonstruktionen?  

Rekonstruktionen berör endast Eco Log Sweden AB. SP Maskiner i Ljungby AB, Maskinservice i 

Norden AB, Eco Log Group AB och Eco Log Försäljning AB berörs inte av rekonstruktionen. 

Hur påverkas kunder och leverantörer under en rekonstruktion? 
Den dagliga verksamheten fortgår som vanligt under rekonstruktionsprocessen och avtal fortsätter 
att gälla. Eco Logs förmåga att leverera som utlovat kommer inte att påverkas av rekonstruktionen – 
det innebär att du som kund kan vara säker på att din leverans kommer fram i tid.  

För fordringsägare/leverantörer infaller det per automatik en betalningsinställelse för perioden före 
det datum som rekonstruktionsansökan godkänns. Det innebär att Eco Logs skulder från perioden 
före detta datum, inte får betalas - medan alla nya beställningar betalas direkt så att leverantörer 
inte ska lida risk under processen. 

En rekonstruktion kan förstås leda till osäkerhet, oro och många frågor. Vi kommer försöka hantera 
detta genom att informera så mycket vi kan och svara på frågor, steg för steg under processen. Du 
kan alltid höra av dig till din kontaktperson, rekonstruktören Linda Schenholm via 
linda.schenholm@carler.se eller till vd Niklas Jonsson via niklas.jonsson@ecologforestry.com. 

Kommer Eco Log att kunna fortsätta leverera? 
Ja, verksamheten fortsätter som vanligt. Kunder och medarbetare påverkas inte direkt av processen. 

Vilka förutsättningar har Eco Log att klara en rekonstruktion? 
En företagsrekonstruktion innebär att Eco Log får möjlighet att i lugn och ro ombilda och återbygga 
verksamheten som ger den bättre chanser att överleva långsiktigt. Bedömningen är att det finns 
goda möjligheter att klara en rekonstruktion. Verksamheten har varit lönsam och det finns en stor 
potential att lösa likviditetsutmaningen. Målet är en nystart som tryggar jobb, tillgänglighet för 
kunder och verksamhet på lång sikt. 

Vad händer med de skulder Eco Log har till bolag? 

En företagsrekonstruktion innebär att bolagets skulder för perioden fram till och med att 

rekonstruktionsansökan godkänns fryses och inte får betalas under tiden rekonstruktionen pågår. 

Nya skulder betalas däremot direkt, så ingen leverantör ska kunna tvivla på om man kommer få 

betalt från Eco Log under rekonstruktionen. Alla som levererar till Eco Log kommer få betalt 

omgående.  

Hur akut är läget? 
På kort sikt är läget allvarligt. Bolagets likviditet har varit mycket ansträngd och andra lösningar har 
inte stått att finna. Trots att det inte är önskvärt att befinna sig i den här situationen, så är beslutet 
om att ansöka om rekonstruktion det vi kan göra för att i största möjliga mån agera ansvarsfullt och 
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säkerställa bolagets fortsatta verksamhet. Den nu inledda företagsrekonstruktionen är inte ett 
problem i sig – det är vår lösning på de problem som bolaget redan har. Ansökan bedöms som 
nödvändigt när alla andra alternativ är utforskade.  

Hur länge pågår en rekonstruktion? 
Det beror på hur processen utspelar sig men max tre månader med möjlighet till förlängning.    

Var kan jag vända mig om jag har fler frågor? 
Du kan alltid vända dig direkt till din vanliga kontaktperson hos Eco Log. Vi gör vårt bästa för att svara 
på frågor och få fram information under processens gång. Frågor kan också skickas till 
rekonstruktören Linda Schenholm via linda.schenholm@carler.se eller till vd Niklas Jonsson via 
niklas.jonsson@ecologforestry.com. 
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