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Hej! 

Mellanskog är en ekonomisk förening, vi ägs av våra medlemmar, 
det betyder bland annat att delar av föreningens vinst kommer dig 
till del i form av återbäring på ditt insatskapital. Med det här brevet 
får du besked om din utdelning från Mellanskog med ditt 
insatskapital 2021 som grund.  

År 2021 gjorde Mellanskog ett rekordresultat på 132 miljoner kronor*. Samhället i stort har präglats 
av pandemin och dess effekter men Mellanskog har lyckats väl med att hitta marknader för våra 
medlemmars skogsråvara.  

När Mellanskog går med vinst kommer det medlemmarna tillgodo. Vid Mellanskogs förenings-
stämma 24 maj beslutade fullmäktige att dela ut 65 miljoner kronor till de medlemmar som levererat 
virke till föreningen 2021 samt att dela ut 11 miljoner kronor till medlemmarna som ränta på 
insatskapitalet. Det motsvarar en ränta på 5 %. Räntan beräknas på det insatskapital som du hade i 
föreningen 31 december 2021.  

Tillsammans med det här brevet får du en avräkningsnota som visar hur mycket ränta du får på ditt 
insatskapital i Mellanskog. På avräkningsnotan framgår om summan har betalats ut till bankkonto 
eller överförts till ett merkonto kopplat till ditt medlemsnummer. Vill du ta ut pengar från ditt 
merkonto, skicka e-post till case@mellanskog.se. 

Vi är glada och stolta över att du som medlem får del av föreningens vinst. Mellanskog finns till för 
din skull och vi utgår alltid från skogsägarnas bästa i våra affärer, i vår rådgivning och i vårt 
näringspolitiska arbete. Med årets utdelning fortsätter vi vägen framåt mot vår vision:  
Tillsammans för starkare skogsägare och rikare skogar. 

Vänliga hälsningar 
 

 

Karin Perers, Ordförande i Mellanskog.  
 
Har du frågor? 
Gå in på www.mellanskog.se/utdelning för mer information om på vilka grunder vinstdelning beräknas , skicka 
e-post till info@mellanskog.se, hör av dig till din skogliga rådgivare eller ring Mellanskog på 010-482 81 00. 

 

 

 

* ”Resultat efter skatt, exklusive exceptionella poster” 
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