
2019  
Att äga Lantmännen



Våra medlemmar är grunden och livskraften i 
vårt varumärke. Vi lever av jorden, och jorden 
är ursprunget i allt vi producerar, och grunden 
i allt vi gör. 

“



Lantmännen gör skillnad!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, 
maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen är en förening som ägs av företagare som bedriver 
lantbruk och livsmedelsproduktion runt om i landet. Ett medlemskap i Lantmännen ger många 
fördelar och stora möjligheter.

Del av föreningens vinst. 2018 var den totala utdel- 
ningen till medlemmarna 619 MSEK. Lantmännens 
starka ekonomiska ställning och en väl fungerande 
industriverksamhethar l Sverige har lagt grunden 
för den höga utdelningen.

Som medlem har du möjlighet att handla med ditt 
emitterade kapital genom att köpa och sälja dina 
emissionsinsatser. Handeln ger möjlighet till ett mer 
aktivt agerande som ägare.

Möjlighet att påverka, genom att medverka på våra 
distriktsstämmor, skriva motioner och genom val 
av fullmäktige till Föreningsstämman. Du kan även 
väljas till olika uppdrag inom Lantmännen.

Medverkan i ditt distrikts aktiviteter och verk- 
samhet med ett unikt kontaktnät. På vår hemsida 
www.lantmannen.se/vara-agare/distrikt/ kan du även 
läsa mer om Lantmännens verksamhet och ta del av 
vad som händer i ditt distrikt.

Medlemstidningen Grodden, som kommer ut fem 
gånger per år. Här finns nyheter, reportage och 
bakgrundsartiklar om olika aktuella ämnen som rör 
lantbruk och Lantmännen.

Exempel på några viktiga medlemsfördelar

Lantmännens 
affärsmodell skapar ett livskraftigt 
lantbruk genom ständig förnyelse.



Som medlem kan du vara med 
och påverka Lantmännen!
Lantmännens mål är att skapa de bästa förutsättningarna för din verksamhet

Lantmännen är en förening som ägs av företagare som 
bedriver lantbruk och livsmedelsproduktion runt om 
i landet. Föreningens uppdrag är att bidra till lön-
samheten på medlemmarnas gårdar och att optimera 
avkastningen på medlemmarnas insatta kapital.

Affärspartner och ägare
Som medlem är du både affärspartner och ägare 
av Lantmännen. Som affärspartner är du kund och 
leverantör – du kan både köpa dina förnödenheter av 
Lantmännen och sälja dina råvaror till Lantmännen. 
Som medlem i Lantmännen och ägare av hela den 
samlade industriverksamheten i Sverige och inter-
nationellt får du på olika sätt ta del av koncernens 
överskott.

Vår ägarmodell
Lantmännen är en ekonomisk förening som regleras 
av Föreningslagen och föreningens stadgar. Varje 
medlem har en röst. Det betyder att alla medlemmar 
har samma möjligheter att påverka. Medlemmarna 
i föreningen, ska enligt föreningens stadgar bedriva 
lantbruk eller livsmedelsproduktion. Du har 
möjlighet att vid olika ägarmöten, distriktsstämmor 
och olika lantbruksnära tjänster, uttrycka dina åsikter 
till styrelse och ledning.

Du  har allt att vinna 
Alla medlemmar får ta del av koncernens vinst och 
alla medlemmar har dessutom möjlighet att påverka 
hur Lantmännen styrs.

Som medlem i Lantmännen är du:
• En av ägarna till en lantbrukarägd ekonomisk
   förening.
• Berättigad till din del av den återbäring och efter - 
   likvid som utdelas.
• Med och deltar i föreningen med en insats beräknad
  utifrån din omsättning med föreningen.

Som medlem i Lantmännen kan du:
• Delta aktivt i föreningen och rösta på disttrikts- 
   möten.
• Skriva en motion och därmed driva på utveckling
   och förändring.
• Väljas till olika uppdrag inom Lantmännen.
• Få del av eventuella framtida insatsemissioner och
  insatsränta.

En medlem kan vara en fysisk eller juridisk person. 
För att få bli medlem måste du bedriva lantbruks- 
eller livsmedelsproduktion inom föreningens verk-
samhetsområde. Du måste även ha ett kundnummer 
hos Lantmännen.



 

Vår starka position i hela värdekedjan från 
jord till bord innebär att Lantmännen kan 
skapa förutsättningar för ett konkurrens- 
och livskraftigt svenskt lantbruk!

“



Verksamhet, strategi och målbild
Lantmännen ska utveckla affärer som skapar mervärden i hela värdekedjan

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Eu-
ropas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi 
och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, 
har 10 000 anställda, med verksamheter i ett 20-tal 
länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. 

Division Lantbruk utgör vår kärnverksamhet som 
utvecklar och marknadsför produkter och tjänster 
inom jordbruks- och maskinområdet för ett starkt 
och konkurrenskraftigt lantbruk. Divisionen har sin 
bas i Sverige, men är också verksam på den interna-
tionella marknaden bland annat i Finland.

Uppdaterad strategi med sikte på år 2030  - Under 2018 har den långsiktiga strategi uppdaterats för en 
längre tidshorisont; den uppdaterade strategin har fått namnet ”Jord till Bord 2030” och strategin är en ambitiös 
plan som visar vägen mot fortsatt lönsam tillväxt för alla Lantmännens affärer. Uppdateringen innebär en 
utveckling av den tidigare strategin: vårt uppdrag är att skapa lönsamhet på våra medlemmars gårdar och 
optimera avkastningen på medlemmarnas kapital i föreningen.

Division Energi är en av Sveriges största producenter 
av  bioenergiprodukter. I divisionen ingår bland annat 
Lantmännen Agroetanol, Lantmännen Aspen och 
Lantmännen Reppe.

Division Livsmedel utvecklar, förädlar och 
marknadsför mjöl, frukostprodukter, pasta och bröd 
samt färdiga måltidskoncept. Divisionen består av 
Lantmännen Cerealia och Lantmännen Unibake.

Affärsområde Swecon är återförsäljare av 
Volvos gula anläggningsmaskiner. 

Affärsområde Fastigheter är ett av Sveriges 
större fastighetsbolag.

Föreningsstämma 20192

Från Ägardialog till
uppdaterad strategi

Vårt uppdrag

Bidra till lönsamheten på våra 
ägares gårdar, och optimera 

avkastningen på deras kapital i 
Lantmännen.

Vårt långsiktiga mål

Lantmännen som en ledande 
aktör i spannmålens värdekedja 
från jord till bord i norra Europa.



Var och hur skapas vinsten?
Våra industrier och vår internationella inriktning bidrar till vinsten

Lantmännen består av en lantbruksverksamhet samt 
en omfattande handels- och industriverksamhet med 
bland annat kvarnar, bagerier och maskinverksamhet.

Resultatet genereras till stor del inom den industriella 
verksamheten. Här kan man tydligt se fördelarna för 
Lantmännen av att integrera framåt i värdekedjan 
och komplettera den lantbruksnära affären med en 
industriverksamhet. Som ägare får man på så sätt 
del av en högre marginal och tillväxt längre fram i 
värdekedjan och i den övriga industriverksamheten. 
Resultatet som skapas fördelas till medlemmarna 
enligt utdelningspolicyn.

Återbäring och efterlikvid baseras på det resultat 
som uppnås i de lantbruksnära verksamheterna. 
Insatsutdelning och insatsemission ska i första hand 
baseras på resultatet från industriversamheten. 
En lönsam industriverksamhet i Sverige och inter-
nationellt ger möjlighet till en fortsatt hög utdelning. 
För att tydligt visa hur din utdelning och dina insatser 

påverkas av Lantmännens resultat, och vilken 
finansiell utväxling du kan få över tid har vi tagit 
fram en ”räknesnurra” som du hittar på vår hemsida. 
www.lantmannen.se/vara-agare/medlemskap/utdelning

Så här fördelas resultatet

Medlems- och årsbesked
Medlemsbeskedet skickas ut efter förenings- 
stämman så snart en beräkning av återbäring, efter-
likvid, utdelning på insatserna och insatsemissionen 
gjorts. I medlemsbeskedet hittar du resultatet av 
beräkningen och information om ditt innehav av in- 
betalda och emitterade insatser, insatsskyldighet mm.

Årsbeskedet skickas ut efter årsskiftet till alla 
medlemmar som haft någon förändring på sina 
konton. Den insatsgrundande omsättningen under 
året redovisas och dessutom de utdelningar med-
lemmen fått under året. 

Utdelning de senaste fem åren

MSEK 2018 2017 2016 2015 2014

Återbäring, efterlikvid 156 245 231 188 135

Extra vinstutdelning 133

Insatsutdelning 213 222 207 193 178

Insatsemission 250 100 70 50 150

Totalt 619 700 508 431 463

Insatsutdelning och insatsemis-
sion i procent av insatskapital

17% 13% 12% 11% 17%
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Insatskapital – inbetalt och emitterat
Lantmännens medlemmar bidrar med kapital genom sina 

insatser i föreningen. Vid utgången av 2018 uppgick insats-

kapitalet till 2 664 MSEK (2 464). Insatskapitalet fördelar sig 

med 1 318 MSEK (1 208) som inbetalda insatser och 1 346 

MSEK (1 256) som emitterade insatser. 

Hur fördelas resultatet
Återbäring och efterlikvid fördelas i förhållande till medlem-

marnas affärer med de lantbruksnära verksamheterna.    

Styrelsen har för 2018 föreslagit stämman att lämna utdel-

ning i form av återbäring och efterlikvid på handel med Lant-

männen Lantbruk Sverige med 1,5 procent (2,5) och 0,5 procent 

(0,5) i återbäring på medlemmarnas inköp från Lantmännen 

Maskin och Swecons svenska verksamhet. Totalt beräknas 

återbäring och efterlikvid uppgå till 156 MSEK (245).

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en insatsutdel-

ning med 8 procent (9) på insatsernas nominella värde, totalt 

213 MSEK (222), samt en insatsemission med 250 MSEK (100). 

Insatsutdelning lämnas i förhållande till medlemmens inbe-

talda och emitterade insatser. Insatsemission innebär att en del 

av det kollektivt ägda fria kapitalet förs över till medlemmarnas 

individuella insatskapital. Insatsemissionen fördelas enligt 

Lantmännens utdelningspolicy med 50 procent på inbetalda 

och emitterade insatser samt med 50 procent på medlemmar-

nas insatsgrundande handel med Lantmännen. 

Därutöver före slås utdelning på förlagsandelar utgå med 

5,25 procent (6), 13 MSEK (15) enligt villkoren i erbjudandet 

för förlagsandelarna. Förlagsandelarna har en löptid på 5 år 

och förfaller 30 december 2019.

Handel med emissionsinsatser 
Sedan 2009 kan medlemmar i Lantmännen köpa och sälja 

emissionsinsatser. Inköpta emissionsinsatser ger samma rätt 

till insatsutdelning och nya emissionsinsatser som inbetalda 

insatser. 2018 genomfördes 11 (13) handelsomgångar och 

totalt var omsättningen 19 MSEK (23). Transaktionspriset 

varierade mellan 132 och 145 procent av nominellt värde.  

Lantmännens åtgärdspaket
För att mildra torkans negativa ekonomiska effekter presen-

terade Lantmännen i augusti, med en komplettering i novem-

ber, ett åtgärdspaket till medlemmarna till ett totalt värde på 

cirka 220 MSEK. Paketet omfattar:

•  Extra vinstutdelning för 2017 beräknad som 2 procent på 

handel med Lantmännen Lantbruk Sverige under januari 

till augusti 2018. Utdelningen som uppgick till 133 MSEK 

utbetalades i september efter beslut vid extra förenings-

stämma den 1 september 2018,

•  Extra rabatt och tillägg på 55 MSEK beräknad som 2 pro-

cent på handel med Lantmännen Lantbruk Sverige under 

september till och med december 2018, 

•  Borttagande av avgiften på 10 öre per kilo vid återköp av 

spannmålskontrakt, till ett bedömt värde av 23 MSEK, 

•  Sänkning av räntesatsen på finansieringstjänsten med 1,5 

procent under perioden 1 september 2018 till 30 september 

2019, till ett bedömt värde av 12 MSEK,

•  Erbjudande om en särskild kredit avseende hantering av 

återköpskostnaden på ej uppfyllda termins- och poolavtal.

Målet med åtgärdspaketet var att det skulle komma alla olika 

produktionsinriktningar till godo. Ambitionen var att hitta 

enkla lösningar som snabbt kunde ge likviditet till lantbruket.

Emissionsinsatser, handel och kursutveckling
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Så här fördelas resultatet
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Värdet Lantmännen skapar får du tillbaka!
Ett medlemskap i Lantmännen ger del av koncernens vinst genom utdelningen. Under 2018 blev 
det extra tydligt att Lantmännens affärsmodell kan göra skillnad när förutsättningarna är svåra. 
Sommaren och hösten 2018 var en stor utmaning för det svenska lantbruket på grund av torkan.

Lantmännen ska över tid generera en jämn och stabil 
utdelning till sina medlemmar. Målsättningen är att i 
form av återbäring och efterlikvid dela ut hela rörel-
seresultatet i de insatsgrundande lantbruksnära 
verksamheterna och att av det resterande resultatet 
efter skatt från handels- och industrirörelsen, dela 
ut cirka 40 procent i insatsutdelning och insatsemission.

Återbäring och efterlikvid – betalas i förhål-
lande till lantbrukarnas affärer med föreningen. 
Den beräknas i procent av insatsgrundande handel 
med Lantmännen Lantbruk, Lantmännen Maskin och 
Lantmännen Swecon. För 2018 uppgick återbäring 
och efterlikvid på handel med Lantmännen Lantbruk i 
Sverige till 1,5 procent och 0,5 procent i återbäring på 
medlemmarnas inköp från lantmännens Maskin och 
Swecons svenska verksamhet.

Insatsutdelningen – eller ”ränta” på insats- 
kapitalet, lämnas i förhållande till hur mycket in-
betalda och emitterade insatser medlemmen har. 
2018 var insatsutdelningen 8 procent på insatsernas 
nominella värde.

Insatsemissioner – innebär att en del av det koll-
ektivt ägda fria kapitalet förs över till medlemmarna 
som individuellt ägt insatskapital. 2018 uppgick 
insatsemissionen till 250 miljoner kronor. Insats- 
emissionen fördelas med 50 procent på inbetalda och 
emitterade insatser och med 50 procent på den 
handel man haft med Lantmännen.  
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Utdelningen gör skillnad

Lantmännens uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och optimera avkastningen 
på deras kapital i föreningen. Under 2018 blev det extra tydligt att Lantmännens affärsmodell kan göra 
skillnad när förutsättningarna är svåra. Sommaren och hösten 2018 var en stor utmaning för det svenska 
lantbruket på grund av torkan. 

Insatskapital 
MSEK 2018 2017 2016 2015 2014

Inbetalda insatser 1 318 1 208 1 101 986 931

Emitterade insatser 1 346 1 256 1 198 1 160 1 046

Totalt 2 664 2 464 2 299 2 146 1 977

Utdelning 1) 

MSEK 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Återbäring och efterlikvid 2) 156 245 231 188 135 129 120 110 95 1

Extra vinstutdelning - 133 - - - - - - - -

Insatsutdelning 2) 213 222 207 193 178 171 88 78 68 63

Insatsemission 2) 250 100 70 50 150 - 80 152 177 100

Totalt 619 700 508 431 463 300 288 340 340 164

Insatsutdelning och insatsemission i % av insatskapital 17 % 13 % 12 % 11 % 17 % 9 % 9 % 15 % 18 % 13 %

1) Redovisat belopp kan inkludera justering jämfört med tidigare års förslag.      2) Enligt styrelsens förslag för 2018.

Var skapas resultatet?
Genom en effektiv och kundnära lantbruksaffär med starka 

verksamheter i hela spannmålsvärdekedjan skapas lång-

siktig lönsamhet. Resultatet genereras till största del inom 

förädlingsverksamheten, till exempel spannmålsförädling till 

mat eller bioenergi. En värdeskapande industri- och för-

ädlingsverksamhet ger både avsättning för medlemmarnas 

spannmål och genererar stort mervärde. Resultatet fördelas 

till medlemmarna enligt utdelningspolicyn och Lantmännen 

bidrar till att utveckla lantbruket. Återbäring och efterlikvid 

bygger på resultatet från de insatsgrundande lantbruksnära 

verksamheterna, Lantmännen Lantbruk och Lantmännen 

Maskin. Insatsutdelning och insats emission baseras främst på 

resultatet från förädlings- och industriverksamheten; livs-

medel, energi, anläggningsmaskiner och fastigheter. 

Utdelningspolicy 
Principerna för utdelning läggs fast i den utdelningspolicy 

som styrelsen beslutar om. Avsikten är att utdelningsnivån 

ska anpassas till koncernens resultat, finansiella ställning, 

kassaflöde och strategiskt investeringsbehov. Styrelsens 

målsättning är att Lantmännen över tid ska generera en jämn 

och stabil utdelning till medlemmarna i form av återbäring 

och efterlikvid, insatsutdelning och insats emission. Under 

hösten reviderade koncernstyrelsen utdelnings policyn så att 

insatsemissionen fördelas med 50 procent på handel och på 50 

procent på inbetalda och emitterade insatser.

Alla medlemmar i Lantmännen får ta del av utdelningen 

från föreningen. Det finns fyra former av utdelning:

Återbäring – beräknas på inköp från Lantmännen 

Lantbruk Sverige och Lantmännen Maskins och Swecons 

svenska verksamheter.

Efterlikvid – beräknas på försäljning till Lantmännen 

Lantbruk Sverige.

 Insatsutdelning – Utdelning (ränta) på insats - och 

emissionskapital.

Insatsemission – delar av vinsten, främst från Lant-

männens industriverksamhet, fördelas på medlemmarna 

genom att kollektivt kapital förs över till individuellt kapital.

Utdelning 
på       sätt4



Per Lindahl
ordförande Lantmännen

För mig är Lantmännen ett internationellt 
företag som ägs av svenska bönder. En kund-
nära lantbruksverksamhet och en lönsam 
industri ger möjlighet till fortsatt hög utdelning 
till nytta för det svenska lantbruket. 
Lantmännen är mer än ett vanligt företag!



Emissionsinsatser – en värdefull tillgång
Du vet väl att du kan handla med emissionsinsatser mellan medlemmar?

Genom att handla med emissionskapital kan den 
som vill sälja omvandla emissionsinsatsen till reda 
pengar, medan den som vill köpa får del i framtida 
insatsutdelningar, och får även delta i kommande 
insatsemissioner.

Varför ska jag köpa emissionsinsatser?
Den som väljer att köpa emissionsinsatser får ytterli-
gare möjlighet att ta del av den framtida avkastningen 
och del i Lantmännens värdetillväxt.

Varför ska jag sälja mina emissionsinsatser?
Den som säljer sina emissionsinsatser värderar att 
ha kontanta medel högre än att ha dem placerade 
hos Lantmännen. Kanske står man inför en speciell 
investering och bedömer att man har mer nytta 
av att få likvida medel. Den som däremot lämnar 
medlemskapet i Lantmännen får ut både sina inbetalda 

insatser och emitterade insatser till nominellt värde. 
Genom att sälja sina emissionsinsatser finns 
möjligheten att få emissionskapitalet tidigare ut-
betalt och förhoppningsvis också till en högre kurs.

Handel och pris
Handel med emissionsinsatser sker ungefär en gång i 
månaden. Minsta handelspost är 1 000 SEK. Pris- 
sättningen är beroende av utbud, efterfrågan och 
andra underliggande faktorer som kan påverka 
marknadspriset.

Var kan jag få mer information?
Kurser vid tidigare handelsperioder finns publicerade 
i Grodden, på www.lantmannen.se/emissionshandel 
och på LM2. Här hittar du också information om 
handeln med emissionsinsatser och orderblanketter 
eller kontakta någon på Ägarrelationer.
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Insatskapital – inbetalt och emitterat
Lantmännens medlemmar bidrar med kapital genom sina 

insatser i föreningen. Vid utgången av 2018 uppgick insats-

kapitalet till 2 664 MSEK (2 464). Insatskapitalet fördelar sig 

med 1 318 MSEK (1 208) som inbetalda insatser och 1 346 

MSEK (1 256) som emitterade insatser. 

Hur fördelas resultatet
Återbäring och efterlikvid fördelas i förhållande till medlem-

marnas affärer med de lantbruksnära verksamheterna.    

Styrelsen har för 2018 föreslagit stämman att lämna utdel-

ning i form av återbäring och efterlikvid på handel med Lant-

männen Lantbruk Sverige med 1,5 procent (2,5) och 0,5 procent 

(0,5) i återbäring på medlemmarnas inköp från Lantmännen 

Maskin och Swecons svenska verksamhet. Totalt beräknas 

återbäring och efterlikvid uppgå till 156 MSEK (245).

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en insatsutdel-

ning med 8 procent (9) på insatsernas nominella värde, totalt 

213 MSEK (222), samt en insatsemission med 250 MSEK (100). 

Insatsutdelning lämnas i förhållande till medlemmens inbe-

talda och emitterade insatser. Insatsemission innebär att en del 

av det kollektivt ägda fria kapitalet förs över till medlemmarnas 

individuella insatskapital. Insatsemissionen fördelas enligt 

Lantmännens utdelningspolicy med 50 procent på inbetalda 

och emitterade insatser samt med 50 procent på medlemmar-

nas insatsgrundande handel med Lantmännen. 

Därutöver före slås utdelning på förlagsandelar utgå med 

5,25 procent (6), 13 MSEK (15) enligt villkoren i erbjudandet 

för förlagsandelarna. Förlagsandelarna har en löptid på 5 år 

och förfaller 30 december 2019.

Handel med emissionsinsatser 
Sedan 2009 kan medlemmar i Lantmännen köpa och sälja 

emissionsinsatser. Inköpta emissionsinsatser ger samma rätt 

till insatsutdelning och nya emissionsinsatser som inbetalda 

insatser. 2018 genomfördes 11 (13) handelsomgångar och 

totalt var omsättningen 19 MSEK (23). Transaktionspriset 

varierade mellan 132 och 145 procent av nominellt värde.  

Lantmännens åtgärdspaket
För att mildra torkans negativa ekonomiska effekter presen-

terade Lantmännen i augusti, med en komplettering i novem-

ber, ett åtgärdspaket till medlemmarna till ett totalt värde på 

cirka 220 MSEK. Paketet omfattar:

•  Extra vinstutdelning för 2017 beräknad som 2 procent på 

handel med Lantmännen Lantbruk Sverige under januari 

till augusti 2018. Utdelningen som uppgick till 133 MSEK 

utbetalades i september efter beslut vid extra förenings-

stämma den 1 september 2018,

•  Extra rabatt och tillägg på 55 MSEK beräknad som 2 pro-

cent på handel med Lantmännen Lantbruk Sverige under 

september till och med december 2018, 

•  Borttagande av avgiften på 10 öre per kilo vid återköp av 

spannmålskontrakt, till ett bedömt värde av 23 MSEK, 

•  Sänkning av räntesatsen på finansieringstjänsten med 1,5 

procent under perioden 1 september 2018 till 30 september 

2019, till ett bedömt värde av 12 MSEK,

•  Erbjudande om en särskild kredit avseende hantering av 

återköpskostnaden på ej uppfyllda termins- och poolavtal.

Målet med åtgärdspaketet var att det skulle komma alla olika 

produktionsinriktningar till godo. Ambitionen var att hitta 

enkla lösningar som snabbt kunde ge likviditet till lantbruket.

Emissionsinsatser, handel och kursutveckling
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Kort om medlemskapet
Insatser
Insatsskyldigheten är det belopp du deltar med som 
ett individuellt ägarkapital i Lantmännen.

Direktmedlem har en insatsskyldighet baserad på 
medelomsättningen med Lantmännen för de senaste 
fem åren. Insatsskyldigheten är för närvarande 
15 procent av medelomsättningen. Styrelsen beslutar 
vilka varugrupper som ska räknas in i medelomsät-
tningen. Grundinsatsen är 10 000 SEK.

Du betalar insatserna med en del av den utdelning 
du får i Lantmännen. Högst hälften av årets efter-
likvid, återbäring och insatsutdelning används till 
insatsamortering. Fram till dess grundinsatsen är 
betald används hela ovanstående utdelning till insatser. 
Grundinsatsen ska vara inbetald efter fem års medlem-
skap. Emissionsinsatser kan inte tillgodoräknas som 
insatsbetalning.

Utbetalning av insatser
Dina insatser återbetalas efter att ditt medlem-
skap är avslutat. Ditt inbetalda insatskapital samt 
emissionsinsatser betalas ut under de tre följande 
åren efter det år du begärt utträde. Uppsägning av 
medlemskap måste ske skriftligt.  
Om din genomsnittliga omsättning, under de sen-
aste fem åren, med Lantmännen minskar så att ditt 
insatskapital överstiger insatsskyldigheten, utbetalas 
överskjutande belopp. 

Minimiomsättning
För att vara medlem måste man enligt stadgarna ha 
en omsättning med Lantmännen på minst 10 000 kr 
i snitt per år. Genomsnittet beräknas på en femårs-
period.

Meddela frivillig amortering före 31 mars  
Som medlem kan man frivilligt låta mer än hälften av 
efterlikvid, återbäring och insatsutdelning gå som in-
satsbetalning. Detta måste då meddelas Lantmännen 
senast 31 mars.

Gör fyllnadsinbetalning före 30 juni  
Medlemmar som inte uppfyller grundinsats eller sin 
beräknade insatsskyldighet kan göra detta genom 
kontant inbetalning senast 30 juni. 

Så blir du medlem i Lantmännen
Var du än befinner dig i landet når du oss på 
Ägarrelationer, ring 010-556 32 20 eller ladda ner en 
ansökningsblankett från vår hemsida 
www.lantmannen.se/medlemskap



Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom 
lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 
10 000 anställda, med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder 
kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för 
ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är 
AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt 
företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer 
hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela 
värdekedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord.


