
 
 

    
 

 

 
Nynas befriat från amerikanska sanktioner 
 
US Treasury Department’s Office of Foreign Asset Control (OFAC) meddelade idag att 
Nynas inte längre blockeras under de sanktioner som är utfärdade mot Venezuela. Som 
ett resultat av förändringar i Nynas AB:s ägarstruktur, upphävs sanktionerna och 
amerikanska personer och företag behöver inte längre ett tillstånd från OFAC för 
transaktioner eller aktiviteter som involverar Nynas AB. Som en konsekvens upphör 
general license GL 13E att gälla. 
 
”Detta innebär ett slut på den börda som ett svenskt företag under många år orättvist behövt 
bära genom att vara utsatt för amerikanska sanktioner. Detta ledde till en alltmer försämrad 
ekonomisk situation som i slutändan tvingade Nynas till en rekonstruktion i slutet av förra 
året”, säger Nynas VD Bo Askvik. "Vårt fokus är nu att framgångsrikt avsluta den pågående 
rekonstruktionsprocessen och genom att Nynas nu är fritt från sanktioner kommer bolaget att 
kunna återgå till normala handelsförhållanden och säkra långsiktig finansiering”. 
 
Sedan den 13 december 2019 har Nynas gjort goda framsteg i rekonstruktionsprocessen. 
Avlägsnandet av de amerikanska sanktionerna som påverkade Nynas möjliggjordes genom 
minskningen av PDVSA:s, det venezuelanska statliga oljebolaget, ägarandel och kontroll av 
företaget. Med det nu bekräftade uttalandet från OFAC om befrielse från sanktioner anser 
både Nynas och rekonstruktörerna att förutsättningar föreligger för att framgångsrik kunna 
slutföra rekonstruktionen. 
 
Enligt villkoren för omstruktureringen av Nynas aktieägare och styrelse som har granskats och 
godkänts av OFAC har PDVSA minskat andelen Nynas-aktier till 15 procent av befintliga 
aktier. De 35 procent som avyttras av PDVSA kontrolleras nu av en oberoende svensk 
stiftelse utan inflytande av PDVSA, grundad med syfte att möjliggöra en minskning av 
PDVSA:s ägarintresse. Nynas styrelse kommer att ha totalt nio styrelseledamöter, inklusive en 
styrelseledamot som representerar PDVSA, två arbetstagarrepresentanter och en oberoende 
ordförande. 
 
Nynas har godkänt ett löpande rapporteringskrav gentemot OFAC om eventuella framtida 
förändringar av Nynas aktieägare och styrelse, så länge PDVSA är en SDN (Specially 
Designated National).   
 
Då Nynas nu är befriat från sanktioner är finansiering tillgänglig för att säkerställa nödvändiga 
inköp av råolja framöver. 
 
”Den situation som Nynas har befunnit sig i på grund av de amerikanska sanktionerna har 
ställt hårda krav på alla inblandade parter och oacceptabelt tryck på vår personal. Jag vill 
uttrycka att vi är mycket tacksamma för stödet från våra leverantörer och kunder. Våra 
partnerskap går verkligen utöver enbart rent kommersiella transaktioner. Vårt varumärke är 
starkt och detta är resultatet av ansträngningar som gjorts av vår lojala och hårt arbetande 
personal inom Nynas. Vi är nu redo att ta tillbaka våra förlorade marknadsandelar och mer. ” 
säger Bo Askvik. 
 
www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20200512.aspx 
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