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Kommunstyrelsen

Eventuell avyttring av fjärrvärmerörelsen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. sälja fjärrvärmerörelsen i SEVAB Strängnäs Energi AB (nedan SEVAB) till
Solör Bioenergi Strängnäs AB (under bildande, nedan kallat Calor) och
sälja 80% av aktierna i Calor till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB (nedan
Solör Bioenergi) i enlighet med framförhandlade avtal samt att utifrån
dessa,
2. uppdra till SEVAB att ingå rörelseöverlåtelseavtal med Calor,
3. uppdra till Strängnäs kommunföretag AB, SKFAB, att med Solör
Bioenergi ingå bifogade aktieöverlåtelseavtal och aktieägaravtal, inklusive
bilaga 8.2 till aktieägaravtal, om aktieägartillskott, och bilaga 20 till
aktieägaravtal, om samverkan kring hållbarhetsfrågor,
4. godkänna förslag till bolagsordning för Calor,
5. godkänna bifogat markavtal mellan Strängnäs kommun och SEVAB,
avseende ledningar för fjärrvärme i kommunens mark,
6. godkänna bifogade avtal om anläggningsarrenden mellan Strängnäs
kommun och SEVAB, ett i Norra Staden och ett i Gorsinge, samt uppdra
till kommunstyrelsen att godkänna bilaga 2 till respektive avtal,
7. paragrafen justeras omedelbart.
Alternativt:
1. behålla och investera i fjärrvärmerörelsen enligt SEVAB Strängnäs Energi
ABs (nedan SEVAB) utvecklingsalternativ,
2. godkänna bifogat markavtal mellan Strängnäs kommun och SEVAB,
avseende ledningar för fjärrvärme i kommunens mark,
3. godkänna bifogade avtal om anläggningsarrenden mellan Strängnäs
kommun och SEVAB, ett i Norra Staden och ett i Gorsinge, samt uppdra
till kommunstyrelsen att godkänna bilaga 2 till respektive avtal,
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4. paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Rekommendation från styrelsen i Strängnäs kommunföretag AB

Styrelsen i Strängnäs kommunföretag AB föreslår kommunfullmäktige besluta att
sälja 80 % av fjärrvärmerörelsen i SEVAB Strängnäs Energi AB till Solör
Bioenergi Fjärrvärme AB i enlighet med framförhandlade avtal (protokollsutdrag
och en redogörelse för beslutet bifogas).
Bakgrund

Sveriges kommuner står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska
utmaningar. Det är framför allt en följd av befolkningsutvecklingen som bland
annat innebär att allt fler äldre kommer att behöva stöd och service de
kommande åren.
Strängnäs kommunkoncern har dessutom en hög skuldsättning och står
samtidigt inför en rad nödvändiga satsningar och investeringar inom
kärnverksamheterna.
För att hantera detta så fattade kommunstyrelsen hösten 2017 beslut om en
långsiktig ekonomisk plan.
Under åren 2018-2020 har stora delar av planen genomförts.
Ett område som belystes, var vilka säljbara tillgångar som kommunkoncernen
har. En första utredning visade att det framförallt är inom SEVAB som det finns
säljbara tillgångar av värde. Detta medförde att en fördjupad utredning
genomfördes. Denna ledde fram till slutsatsen att föreslå ett påbörjande av en
avyttringsprocess gällande SEVABs fjärrvärmerörelse.
I januari 2020 fattade kommunfullmäktige beslutet att
1. påbörja en avyttringsprocess avseende SEVAB Strängnäs Energi ABs
fjärrvärmerörelse, inför slutligt beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, om en eventuell försäljning,
2. ge förvaltningen i uppdrag att upphandla konsultstöd för
avyttringsprocessen av SEVAB Strängnäs Energi ABs
fjärrvärmerörelse,
3. en risk- och konsekvensanalys presenteras för kommunstyrelsen
innan sommaren.
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På grund av bristande resurser i pandemitider, så presenterades risk- och
konsekvensanalysen för kommunstyrelsen efter sommaren (en uppdaterad riskoch konsekvensanalys bifogas).
Avyttringsprocessen är nu, med stöd av upphandlade konsulter från KPMG med
partners, framme vid punkten att Kommunstyrelsen ska fatta beslut om att
antingen föreslå kommunfullmäktige att sälja fjärrvärmerörelsen eller att behålla
den och välja SEVABs utvecklingsalternativ (en beskrivning av kommunens
arbete med långsiktig ekonomisk planering 2016-2021 bifogas).
Avyttringsprocessen inleddes med ett kick off möte i början av september 2020.
Under perioden september – december genomfördes den så kallade
”Förberedelsefasen”, vilken bland annat innehöll informationsinsamling om
verksamheten. Ett så kallat Information Memorandum (”IM”) togs fram. Detta
innehåller affärshemligheter om SEVAB, ESEM och fjärrvärmeverksamheten,
såsom exempelvis finansiell data, information om anläggningar och kunder etc,
varför dokumentet är konfidentiellt och endast lämnas ut till intressenter som
undertecknar en sekretessförbindelse. Syftet med IM och rapporterna var att
stödja potentiella köpare vid deras analys och granskning av verksamheten.
Under december månad inleddes ”Marknadsföringsfasen”. Ett stort antal
potentiella köpare, såväl industriella som finansiella (både svenska och
utländska), vilka på ett eller annat sätt uttryckt intresse av att förvärva
fjärrvärmeverksamhet i Sverige eller Norden, kontaktades och inbjöds att delta i
avyttringsprocessen. Ett flertal av dessa aktörer undertecknade en
sekretessförbindelse och erhöll därefter IM.
Åtta aktörer återkom med indikativa bud avseende verksamheten i februari
månad. Buden, vilka var baserade på informationen i IM, innehöll förutom
köpeskilling och andra normala budvillkor även budgivarnas syn på
verksamhetens framtida utveckling. Utöver detta innehöll de indikativa buden
budgivarnas syn på ett antal av kommunens adresserade frågeställningar, som i
sin tur baserades på av för kommunen viktiga nyckelfaktorer. De indikativa
buden bedömdes ligga på en nivå som var tillräckligt bra för att gå vidare i
avyttringsprocessen.
Efter en utvärdering av moderbolagsstyrelsen, baserad på de urvalskriterier som
kommunstyrelsen tog fram i en workshop i september 2020, skedde en
minskning av antalet potentiella köpare. ”Due diligence-fasen” inleddes, varvid
de kvarvarande intressenterna erbjöds att ta del av fördjupad information om
verksamheten, vilket bland annat inkluderade besök i kraftvärmeverket och ett
videomöte med ledningen för SEVABs fjärrvärmeverksamhet och ledningens
presentation av verksamheten.
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Efter detta har kvarvarande intressenter fortlöpande erhållit allt mer information
under den så kallade ”Förhandlingsfasen” och i två omgångar lämnat nya och
uppdaterade bud på verksamheten. Buden har utvärderats av SKFABs styrelse
biträdda av KPMG.
En röd tråd genom processen har varit de utvärderingskriterier som
kommunstyrelsen tog fram vid ovan nämnda workshop. Dessa har i enlighet med
beslut från moderbolagsstyrelsen varit vägledande vid utvärderingen av anbuden.
Utvärderingskriterierna (i första hand köpeskilling, långsiktighet,
fjärrvärmepriser och miljö- och hållbarhet) har även kommunicerats med
budgivarna.
I maj månad lämnades kvarvarande budgivare så kallade slutbud på
verksamheten varvid moderbolagsstyrelsen valde att inleda slutförhandlingar
med Solör Bioenergi, vilket lett vidare till den överenskommelse (”avtalspaket”)
som nu föreligger (avtal bifogas). De avtal som rör förhållanden mellan
kommunen och SEVAB är en förutsättning för att SEVAB ska kunna säkra sina
rättigheter till fjärrvärmenätet inför försäljning. Bilaga 2 till respektive avtal är
inte färdiga, men de två bilagorna har inte heller bedömts ha sådan principiell
betydelse så att de behöver beslutas av kommunfullmäktige.
Under avyttringsprocessen har det, kommunicerats till budgivarna att
kommunen överväger att kvarstå som minoritetsägare med en ägarandel om 2025%. Därför har budgivare ombetts att lämna bud på såväl helheten som på en
ägarandel om 75-80% i SEVABs fjärrvärmerörelse.
Försäljning av fjärrvärmerörelsen

Den budgivare som bedömdes lämna det för kommunen mest fördelaktiga budet
var Solör Bioenergi, såväl avseende det ekonomiska utfallet som kommunens
nyckelfaktorer och urvalskriterier.
Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på biobränsle
med ca 200 000 användare varje dag. Solör Bioenergi är framför allt verksamt i
Sverige och Norge där bolaget producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och
el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Bolagets
verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion
av biobränsle. I koncernen ingår över 160 fjärr- och närvärmeanläggningar, tre
miljöterminaler, fyra pelletsanläggningar samt en brikettanläggning med total
årlig energileverans om ca 2,5 TWh.
Koncernen är en av de största fjärrvärmeleverantörerna i Sverige med ca 220
anställda och ca 1 500 mkr i årlig omsättning. Bolaget ägs av kapitalstarka och
långsiktiga ägare med långtgående erfarenhet inom infrastruktur och fjärrvärme
enligt nedanstående fördelning:
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Aktieägare
Nordic Infrastructure AG / BE Bio Energy Group AG
Highview Finance Holding Company Ltd
Polhem Infra KB

Ägande, %
50%
25%
25%

Polhem Infra ägs gemensamt av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde
AP-fonden, vars övergripande uppdrag är att investera i och förvalta
infrastrukturtillgångar i Norden som har fokus på hållbar samhällsutveckling.
Överenskommelsen innebär att kommunen behåller en ägarandel om 20% i det
gemensamma bolaget. Ett delägande innebär att kommunen, utöver själva
avyttringen och villkoren för denna, även måste planera för en framtid som
delägare i verksamheten.
Överenskommelsen med Solör Bioenergi innehåller en köpeskilling för hela
fjärrvärmeverksamheten om 1 500 mkr och för 80% av verksamheten om 1 200
mkr.
Nedanstående förenklade sammanställning visar budet (köpeskillingen) för hela
respektive 80% av verksamheten samt vad som är det egentliga kassaflödet för
kommunkoncernen, d v s ”vad som bli kvar för kommunen” och därmed
tillgängligt för amorteringar och/eller investeringar.
Köpeskilling och vad blir kvar för kommunen

Belopp i mkr

Köpeskilling för 100% av verksamheten

1 500

Köpeskilling för 80% av verksamheten

1 200

Efter avdrag för öronmärkta lån samt transaktionsoch genomförandekostnader

1 000

Om kommunfullmäktiges långsiktiga finansiella mål ska uppnås, så bedöms 0,5-0,6 mdkr av köpeskillingen
kunna användas till ytterligare investeringar och/eller placeringar utöver de som redan finns i
kommunkoncernens långsiktiga investeringsplan. SEVAB´s utvecklingsalternativ bedöms medföra att den
långsiktiga investeringsplanen skulle behöva minskas med 0,4-0,5 mdkr. Hänsyn behöver också tas till effekten
på drift/kapitalkostnader.

Angående kommunens övriga nyckelfaktorer/utvärderingskriterier (det vill säga
långsiktighet, fjärrvärmepriser och miljö- och hållbarhet) så innehåller
uppgörelsen i huvudsak följande villkor:


Långsiktighet

Solör Bioenergi är en långsiktig ägare. En av de största ägarna i bolaget är de
svenska AP-fonderna som investerar på mycket lång sikt. Solör Bioenergi har bl a
förbundit sig att teckna ett aktieägaravtal med en avtalstid om 20 år, samt
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dessutom förbundit sig att inte sälja aktierna vidare under 10 år. Båda dessa
tidsperioder motsvarar vad kommunen önskat under förhandlingarna. Det är
avtalat att om Solör Bioenergi skulle sälja sina aktier, det vill säga efter de tio år
som de är bundna, så ska den som köper deras aktier träda in i aktieägaravtalet.


Fjärrvärmepriser

Solör Bioenergi har i den gemensamma affärsplan som framtagits under
avyttringsprocessen, och även i sitt bud räknat med realt oförändrade
fjärrvärmepriser framöver. Detta då Strängnäs fjärrvärmepriser redan idag är
högre än genomsnittet i Sverige. Det har avtalats om ett långsiktigt åtagande från
Solör Bioenergi att inte ensidigt höja fjärrvärmepriserna med mer än
konsumentprisindex (”KPI”). Det vill säga en höjning av fjärrvärmepriserna
utöver KPI kan inte ske utan att båda ägarna till det nya gemensamma bolaget
Calor är överens. Vid sidan av ovanstående åtagande har även avtalats om en
skyldighet för båda ägarna (d v s både Solör Bioenergi och kommunen) att
medverka till ett aktieägartillskott om 200 mkr till det nya gemensamma bolaget
Calor för den händelse att det skulle behövas.


Miljö- och hållbarhet

Solör Bioenergi är ett bolag som prioriterar miljö- och hållbarhetsfrågor högt i sin
verksamhet idag. Solör Bioenergi har gjort vissa åtaganden angående miljö- och
hållbarhet som framgår av affärsplanen och andra dokument. Deras verksamhet
är inriktad mot att använda skogsbränslen och det är inriktningen även för
Strängnäs, även om Strängnäs redan idag har ett tillstånd att använda (och
använder) visst avfall, så kallat RT-flis.
För att ytterligare betona parternas (kommunens och Solör Bioenergis) vilja att
prioritera vikten av klimat- och miljöarbete har parterna tecknat ett
samverkansavtal. I detta samverkansavtal gör Solör Bioenergi långtgående
åtaganden, tillsammans med kommunen, att i samverkan investera i projekt och
satsningar inom hållbarhetsområdet genom att i relation till sitt delägande i det
gemensamma bolaget Calor skjuta till 10 mkr per år under initialt en
sexårsperiod. Det vill säga i praktiken tillskjuter Solör Bioenergi 48 mkr under
sex år.


Övrigt

Utöver de nämnda nyckelfaktorerna så innehåller överenskommelsen med Solör
Bioenergi även ett flertal andra punkter som kommunen önskat. Som exempel på
detta så finns i aktieägaravtalet ett flertal frågor som kräver enighet mellan
ägarna, det vill säga kommunen har trots sitt minoritetsägande i bolaget ett större
inflytande än vad som motiveras av enbart ägarandelen eftersom majoritetsbeslut
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inte är tillräckligt. Andra exempel är att parterna ska erhålla lika många
styrelseplatser (men Solör Bioenergi utser styrelseordförande och har därmed
utslagsröst) samt att kommunen har en säljoption, det vill säga en rätt att inom
viss tid sälja sina kvarvarande aktier till Solör Bioenergi, till marknadsvärde.
Fortsatt samarbete inom ESEM (Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö)

Med syfte att säkra samarbetet och hålla Eskilstuna kommun skadeslösa vid en
eventuell avyttring av SEVABs fjärrvärmerörelse (c:a 4-5% av ESEM´s
verksamhet) har två avtal träffats. Ett så kallat regressavtal reglerar att Strängnäs
kommunföretag står för eventuella oförutsägbara kostnader gällande
tjänsteköpsavtalet. Ett avtal om strandade kostnader beskriver hur kostnader
som inte övergår till det nya bolaget t.ex. del av vd:s lön, del av gemensamma ITsystem etc. ska hanteras efter en eventuell försäljning. Samtalen med Eskilstuna
kommun har varit konstruktiva och det finns en stark vilja från båda parter att
fortsätt utveckla ESEM (avtalen bifogas).
SEVAB´s utvecklingsalternativ (presentation bifogas)

Under hösten 2020 fick ESEM affärsområde Återvinning & Energi, i uppdrag av
SEVABs styrelse att återkomma kring ett flertal frågor som bedöms kunna ha
inverkan på lönsamheten i värmeverksamheten i SEVAB.
Grundfrågeställningen är hur framtiden ser ut för värmerörelsen om den blir kvar
i SEVABs regi?
ESEM har genomfört en första bedömning av de uppkomna frågeställningarna,
samt uppdaterat långtidsprognosen, och har förslag på fortsatt arbete.
Övergripande frågeställningar i uppdraget;







Prissättning och kundrelationer
Effektivisering av inköp av bränsle och större lagerytor
Verksamhetsoptimering
Teknisk plattform
Ekonomi och finansiering

En uppdaterad långtidsprognos togs fram i juni 2021;



Anpassat utredning från ”Fjärrvärmebyrån (FVB)” om framtida
värmevolymer baserat på kommunens utbyggnadsplaner. Bedömningen
är baserad på godkända detaljplaner och bedömd marknadsandel för fjv.
Det ger högre värmevolymer än långtidsprognos i februari som inte tog
hänsyn till volymtillväxt

8/12








Kompletterat med flispanna 15 MW ersättning till P10, ger mer effekt
samt avlastar kraftvärmeverk (KVV) vid kallare temperatur och medför
högre elproduktion, lägre bränslekostnad
Justerat RT flis pris mot marknadspris
Löst lease när avtal går ut 2030, ökat lån, avbetalning 10 år som synkar
med livstidsförlängd KVV.
Slutsats att ökande värmevolymer är kritiskt för lönsamhet tillsammans
med tillkommande produktion med lågt bränslepris.
Resultatprognosen förbättras från -12,6 mkr 2021 till 22,4 mkr 2036.
Första året med positivt resultat är 2031 (3,4 mkr).

Med ambitionen att säkerställa en oberoende bedömning så har PwC blivit
ombedda att jämföra och utvärdera de två alternativen;
Utvärdering Projekt Calor (utdrag ur PwC´s rapport, som bifogas i sin
helhet)

Bedömda likheter och olikheter för 1: Avyttra till Solör Bioenergi
och 2: SEVABs utvecklingsalternativ
Baserat på urvalskriterierna är båda alternativen mycket lika på fyra av tio
punkter och olika på sex av tio punkter.
De urvalskriterier som har likheter är:


Hållbarhet - Hållbarhet skiljer sig marginellt mellan kommunen och Solör
Bioenergi. Ambitionerna inom hållbarhetsarbetet är framstående hos
båda alternativen. Solör Bioenergi anses vara en aktör med aktiv
ägarstyrning, kompetensförsörjning och finansieringsmöjligheter som kan
stötta kommunen i dess hållbarhetsarbete.



Värmepriser - Båda parter räknar med realt oförändrade fjärrvärmepriser.
Kommunen och de nya ägarna måste vara överens för att värmepriserna
ska kunna höjas.



Bränslemix - Beskrivningen av bränslemix är enligt vår bedömning
likartade. Båda alternativen antas komma att nyttja befintligt
miljötillstånd i sitt bränsleval. Enligt vår förståelse sätter dagens panna
gränser för vilka bränsletyper som kan användas. Hushållsavfall, papper
och plast kan inte hanteras av pannan.



Långsiktigt ägande - Vi anser att det är en liten skillnad i ägande hos de
två alternativen då båda anses som långsiktiga och stabila.
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De urvalskriterier som har olikheter är:


Köparens identitet - Det som skiljer alternativen åt är att Solör Bioenergi
uppfattas kunna bidra med en bred kompetens att driva
fjärrvärmeverksamheter från ett flertal kommuner samt andra
infrastrukturverksamheter.



Köpeskilling – Värdebedömningen av SEVABs utvecklingsalternativ
gentemot köpeskillingen av fjärrvärmeverksamheten skiljer sig avsevärt.
Enligt vår bedömning kan det bero på en rad antaganden som exempelvis:
• Att Solör Bioenergi antar en större utbyggnad av nätet och
därigenom en högre volymtillväxt samt att Solör Bioenergi antar
lägre kostnadsnivåer än SEVABs utvecklingsalternativ.
• Weighted average cost of capital (WACC) och bedömd risknivå
samt andra synergier hos Solör Bioenergi.



Strategi för värmeverksamheten - Volymtillväxten är något högre i Solör
Bioenergi´s antagande än i kommunens långtidsplan.



Affärsplan - Olika antagande i intäktsnivåer för perioden 2021-2031 som
följd av olika antaganden för volymtillväxten. Solör Bioenergi har antagit
en högre EBITDA-marginal och en högre EBIT-marginal i affärsplanen än
kommunen i långtidsplanen. Kommunen har antagit en negativ EBITmarginal under flertalet år för perioden 2021-2031. Solör Bioenergi
planerar att se över affärsplanen årligen. Affärsplanen, som är en bilaga
till avtalet, skall ses som en inriktning och ambitionsnivå. Ändringar av
affärsplanen kräver enighet i styrelsen. Vid ändringar i affärsplanen har
kommunen, via sin ägarandel, ett faktiskt inflytande.



Finansiering - Kommunen har initierat avyttringsprocessen för att frigöra
kapital till kärnverksamheten. Således, om alternativet om avyttring till
Solör Bioenergi inte genomförs, kommer kommunen behöva finna andra
alternativ.



Investeringar – Solör Bioenergi har antagit en högre investeringsvolym
inom både distribution och produktion än kommunen under perioden
2022-2031, motsvarande 58% respektive 14% högre. Solör Bioenergi har
för perioden 2022-2031 totalt antagit 27% högre investeringar än
kommunen. Vi har inom ramen för detta projekt inte kunna verifiera om
kommunen eller Solör Bioenergi har gjort olika antagen om
nyinvesteringar och reinvesteringar då det inte gått att ta fram den
informationen. Solör Bioenergi planerar även att ingå samverkansavtal
motsvarande ett ekonomiskt åtagande om SEK 10 miljoner årligen
fördelat över åren 2022-2027.
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Slutsatser


Om kommunen vill behålla fjärrvärmeverksamheten krävs en
budgetrevidering om 450 mkr i minskade investeringar. Det kommer beröra
både fjärrvärmeverksamhetens investeringsbudget men även andra
kärnverksamheter inom kommunen.



Vid en försäljning erhåller kommunen kapital i form av köpeskilling som de
kan använda för att utveckla många delar inom kärnverksamheten som har
stora behov.



Vid en försäljning till Solör Bioenergi med en köpeskilling som motsvarar ett
rörelsevärde om 1500 mkr är på en mycket hög nivå i jämförelse med andra
liknande transaktioner. Det kan också jämföras med det beräknade
rörelsevärdet om 300 mkr baserat på SEVAB:s utvecklingsplan. Sammantaget
får budet anses vara konkurrenskraftigt.



Vid en försäljning får kommunen även en partner som kan stötta dem
finansiellt, kompetensmässigt och strategiskt för att nå hållbarhetsmålen och
stötta dem i andra verksamhetsrelaterade frågor.



Vid en försäljning förlorar kommunen den ensamma kontrollen över
fjärrvärmeverksamheten men kommunen och Solör Bioenergi har avtalat en
rad beslutsfrågor som kräver enighet gällande exempelvis fjärrvärmepriser
och affärsplan som får anses minska risken betydligt för att kommunen ska
tappa kontrollen av fjärrvärmeverksamheten. Kommunen får därmed ett stort
inflytande fortsatt på verksamheten trots 20% ägarandel.



Med utgångspunkt i att syftet med den planerade försäljningen av
fjärrvärmerörelsen är att frigöra kapital för kommunen så bedömer vi att de
nu överenskomna villkoren ger fortsatt god kontroll samt frigör ett stort
kapital till mycket goda finansiella villkor.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Vid en försäljning kan del av pengarna placeras och avkastningen kan användas
för att ytterligare förstärka det horisontella arbetet inom ramen för Agenda 2030,
där kommunen de närmaste åren bör ha ett särskilt fokus på mål nr 4 God
utbildning för alla. Dessutom finns bättre ekonomiska förutsättningar att
fortsätta utveckla lokaler för till exempel skola, förskola, LSS och äldreomsorg.
Vid ett beslut att behålla fjärrvärmerörelsen behöver kommunkoncernens
långsiktiga investeringsplan revideras ned med cirka 450 mkr.
Övriga konsekvenser

En försäljning till föreslagen köpare bedöms inte ha någon direkt effekt på sociala
hållbarhetsaspekter som folkhälsa, jämställdhet eller tillgänglighet. Däremot kan
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det finnas positiva eller negativa konsekvenser både inom dimensionerna social
och miljömässig hållbarhet, beroende på hur en eventuell vinst framöver
investeras. En försäljning ger dock kommunen ekonomiska möjligheter att göra
hållbarhetsinvesteringar som kan gynna både folkhälsa och miljö se bilaga
”möjliga investeringar vid eventuellt utökad ram”.
En risk vid en försäljning är att kommunen förlorar möjligheten att styra
fjärrvärmeverksamheten via beslutade mål och delmål i kommunens
styrdokument. Det kan innebära att kommunen har skarpare eller högre
målsättningar än köparen men även vice versa. Därför är det av stor vikt att
kommunen använder sitt inflytande via sitt fortsatta delägande vid kommande
förändringar i affärsplanen. Både när det gäller miljö som t.ex. bränsleval och
användande av fossila bränslen men även vid frågor som rör social hållbarhet.
Det samverkansavtal som tecknats inför ett köp innebär ett ekonomiskt åtagande
gällande hållbarhet och ett långsiktigt hållbarhetssamarbete med fokus på energi
och klimatfrågor. Avtalet innebär en förstärkning av kommunens klimat-och
energiarbete bedöms leda till en positiv förändring (en hållbarhetsbedömning
bifogas).
Barnkonsekvenser – En barnkonsekvensanalys ska genomföras när en förändring
innebär försämringar för barn, direkt eller indirekt. Om förslaget innebär att
kostnaderna för familjer ökar och barn påverkas indirekt, bör en prövning av
barns bästa göras. Eftersom så inte är fallet i detta ärende behöver en
barnkonsekvensanalys inte genomföras.
Beslutet är kopplat till kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och den i kommunstyrelsen antagna långsiktiga ekonomiska planen.
Uppföljning

Uppföljning sker löpande i ordinarie verksamhet beroende på vilket alternativ
som beslutas.
Beslutsunderlag

Avtalspaket, Aktieöverlåtelseavtal - SKFAB och Solör, 2021-07-14
Avtalspaket, Översättning Aktieöverlåtelseavtal – SKFAB och Solör, 2021-07-14
Avtalspaket, Aktieägaravtal - SKFAB och Solör, 2021-06-22
Avtalspaket, Översättning Aktieägaravtal – SKFAB och Solör, 2021-07-14
Avtalspaket, Avtal anläggningsarrende Norra staden, 2021-07-13
Karta, Bilaga avtalspaket anläggningsarrende Norra staden, 2021-07-13
Avtalspaket, Avtal anläggningsarrende Gorsinge, 2021-07-13
Karta, Bilaga avtalspaket anläggningsarrende Gorsinge, 2021-07-13
Avtalspaket, Aktieägaravtal, 8.2 Åtagande om aktieägartillskott - SKFAB och
Solör, 2021-06-22
Avtalspaket, Aktieägaravtal – Bolagsordning, 2021-06-22
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Avtalspaket, Markavtal, 2021-07-13
Avtalspaket, Rörelseöverlåtelseavtal - SEVAB och Goldcup (Solör), 2021-06-22
Avtalspaket, Samverkansavtal (bilaga 20 till Aktieägaravtal) - SKFAB och Solör,
2021-06-22
Avtal, Regressavtal final, undertecknat av EEM, 2021-06-23
Avtal, Regressavtal, undertecknat av SKFAB, 2021-07-13
Avtal, Överenskommelse om strandade kostnader, undertecknad av EEM, 202106-23
Avtal, Överenskommelse om strandade kostnader, undertecknat av SKFAB, 202107-13
Bilaga, Beskrivning av kommunens arbete med långsiktig ekonomisk planering
2016-2021, 2021-06-10
Bilaga, Calor -Taxonomi, 2021-06-11
Bilaga, Calor - Taxonomi 2, 2021-06-30
Bilaga, FAQ Avyttring fjärrvärmerörelsen, 2021-06-10
Bilaga, Hållbarhetsbedömning, 2021-07-01
Bilaga, PM Lagen om kommunal energiplan, 2021-06-16
Bilaga, Projekt Calor referenser, 2021-06-15
Bilaga, Projekt Calor risk- och konsekvensanalys, Slutlig rapport, 2021-07-13
Bilaga, Redogörelse för SKFAB´s beslut, 2021-06-22
Bilaga, SEVABs utvecklingsalternativ, 2021-06-10
Bilaga, Utvärdering av projekt Calor, 2021-06-21
Protokollsutdrag, SKFAB § 136, 2021-06-22, Eventuell avyttring av
fjärrvärmerörelsen
Protokollsutdrag, KF § 7, 2020-01-27, Avyttringsprocess – fjärrvärmerörelsen
Protokollsutdrag, KS § 287, 2019-12-18, Avyttringsprocess – fjärrvärmerörelsen
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
SEVAB Strängnäs Energi AB
SKFAB Strängnäs kommunföretag AB
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB

Lars Ekström
Kommundirektör

Per Malmquist
Ekonomichef
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Share Purchase Agreement
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This Share Purchase Agreement (this “Agreement”) is made between:
(1)

Strängnäs kommunföretag AB, reg. no 559223-9965, a limited liability company incorporated
under the laws of Sweden, with registered address Dammvägen 12, 645 41 Strängnäs,
Sweden (the “Seller”); and

(2)

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB, reg. no. 556936-0737, a limited liability company
incorporated under the laws of Sweden , with registered address at c/o Solör Bioenergi
Holding AB, Box 3234, 103 64 Stockholm, Sweden (the “Buyer”).
The Seller and the Buyer are hereinafter jointly referred to as the “Parties” and individually
as a “Party”.
BACKGROUND

A.

The Seller is wholly owned by Strängnäs kommun, reg. no 212000-0365 (the “Municipality”).
The Seller is the owner of all shares issued in Goldcup 100759 AB, reg. no. 559323-1581,
intended to be changed to Solör Bioenergi Strängnäs AB, a limited liability company
incorporated under the laws of Sweden (the “Company”). The Company is, as of the Closing
Date, the legal owner of the Real Property (as defined below).

B.

The Seller’s subsidiary SEVAB Strängnäs Energi AB, org. no 556527-5764 (“SEVAB”), is involved
in the production, sales and distribution of district heating, electricity and steam, as well as
thereto related activities as further detailed in Schedule Bi (the “SEVAB Heating Business”).
In the period between the Signing Date and the Closing Date, the Restructuring (as defined
below) will take place, entailing that the assets needed to perform the Business (as defined
below) have been carved out and transferred into the Company through an asset transfer
agreement, Schedule Bii (the “Asset Transfer Agreement"), including i.a. customer contracts,
production plants and control systems, fuel contracts, land, transferable permits, inventory
and the district heating network. The Company will enter into a service agreement with
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (“ESEM”) for services to be provided by ESEM (the
“Transitional Service Agreement”). Further two lease agreements are to be provided to the
Company as set out in Schedule Biii (the “Eldsund Lease Agreement”) and Schedule Biv (the
“Gorsinge Lease Agreement”). The assets and rights to be transferred under the Asset
Transfer Agreement, the Transitional Service Agreement, the Eldsund Lease Agreement and
the Gorsinge Lease Agreement are below referred to as the “Business Assets”.

C.

The Seller wishes to sell the Shares (as defined below) to the Buyer and the Buyer wishes to
purchase the Shares from the Seller on the terms set out below.

D.

In view of the foregoing, the Parties have entered into this Agreement.

1.

DEFINITIONS

1.1

Capitalised terms shall when used in this Agreement have the meaning ascribed to them
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below, which shall be equally applicable to the singular and plural forms of such terms:
”Accounting Arbitrator” means an accounting expert, who, at a Party’s request, shall be
appointed by the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce for the
purpose of resolving a dispute regarding the Closing Balance Sheet, the Closing Net Debt,
the Closing Working Capital and the calculation of the Purchase Price. The Accounting
Arbitrator shall be a partner at a well reputed international accounting firm.
“Accounting Principles” means the generally accepted accounting principles used in Sweden
(for the avoidance of doubt, Swedish GAAP K3 should be applied), as such principles have
been applied by SEVAB in preparing the Accounts.
“Accounts” means the accounts for SEVAB Heating Business as at 31 December 2020,
attached hereto as Schedule 1A.
“Affiliate” means, with respect to any Person, (i) any other Person directly or indirectly
controlled by or under common control of such first-mentioned Person, or (ii) any other
Person directly or indirectly controlling or jointly controlling such first-mentioned Person,
(whereby “control” means the ability, directly or indirectly, to direct or influence the direction
of the management or policies of a Person, whether through ownership or otherwise, and
the term “controlling” shall have a meaning correlative to the foregoing).
“Agreed Working Capital” means an agreed net working capital of SEK 19 700 000.
“Agreement” means this share purchase agreement, including its schedules.
“Applicable Law” means any statute, regulation or legal principle applicable to either of the
Parties or the Company, as the case may be.
“Asset Transfer Agreement” shall have the meaning as set out in Recital B above.
“Bid Price” means the amount of SEK 1 500 000 000 (free of cash and interest-bearing debt)
“Business” means the business of production, sale and distribution of district heating,
electricity and steam corresponding to the SEVAB Heating Business subject to what has
been specified in the Restructuring Step Plan, which the Company will be enabled to
perform by means of the Business Assets.
“Business Assets” shall have the meaning as set out in Recital B above.
“Business Day” means any Monday to Friday on which the major commercial banks in
Sweden are open for business, other than for Internet banking services only.
“Buyer” is defined in the preamble above.
“Buyer’s Group” means the Buyer and any Person directly or indirectly controlling, controlled
by or under common control with the Buyer, whether through ownership or otherwise,
including the Company following Closing.
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“Closing” means the completion of the events set forth in Clause 5.2.
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“Closing Balance Sheet” means the balance sheet as determined pursuant to Clause 3.4.
“Closing Date” means the date on which the Closing shall take place pursuant to Clause 5.1.
“Closing Net Debt” has the meaning defined in Clause 3.3.1.
“Closing Working Capital” has the meaning defined in Clause 3.3.1.
“Companies Act” means the Swedish Companies Act (Sw. Aktiebolagslagen), as amended
from time to time.
“Company” has the meaning defined in the Background above.
“Covenants” means the covenants as set forth in Clause 8.
“Data Room Documents” means the due diligence documents made available to the Buyer
and its advisors, as set forth in Schedule 1B.
“Draft Closing Balance Sheet” has the meaning defined in Clause 3.4.1.
“Due Diligence Review” means the due diligence review conducted by the Buyer and its
professional advisors mentioned in Clause 9.5.1.
“Eldsund Lease Agreement” shall have the meaning set out in Recital B above.
“Encumbrance” means a claim, charge, mortgage, lien, option, equitable right, power of sale,
pledge, hypothecation, retention of title, right of pre-emption, right of first refusal or other
third party right or security interest of any kind or other encumbrance or right to create the
foregoing.
“Environmental Laws” means any applicable legislation, regulation or mandatorily applicable
legal principle with regard to pollution or protection of the environment.
“Environmental Permits” means any permit, license, consent, exemption, approval,
judgement, decision, registration and other authorisation or notification required under
any Environmental Laws for the operation of the Business, as conducted on the Closing
Date.
“Environmental Proceedings” means any criminal, civil, judicial, regulatory or administrative
proceeding, suit or action brought or taken by a relevant authority or any other Person in
respect of a breach of Environmental Laws.
“ESEM” shall have the meaning as set out in Recital B above.
“Estimated Net Debt” means SEK 471 883 000, which is the Closing Net Debt estimated by
the Parties as further set out in Schedule 3.4.1.
“Estimated Closing Working Capital” means SEK 6 415 184, which is the Closing Working
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“Estimated Purchase Price” has the meaning defined in Clause 3.2.
“Intellectual Property Rights” means the intellectual property rights set forth in Schedule
1C.
“Key Employees” means the employment functions set forth in Schedule 1D, which shall be
subject to new employment agreement offers, pursuant to Clause 4.1.3.
“Leakage” means any dividend or other distribution or transfer of value as defined in Chapter
17, Section 1 of the Swedish Companies Act declared, authorised, paid or made from the
Company to the Seller or any of its Affiliates.
“Loss” means any direct loss (Sw. direkt skada) incurred or suffered by the Buyer (including
reasonable legal fees) but excluding any consequential losses (Sw. indirekt skada) for the
Buyer. However, with respect to Covenants the term Loss shall mean, without duplication,
any loss, damage or cost suffered or incurred by the Buyer.
“Material Agreements” means the agreements set forth in Schedule
6.10.1(b).
“Net Debt” means the interest-bearing debt (including all interest-bearing debts to the Seller)
including any unpaid and accrued interest, less all cash in hand and in bank accounts and cash
equivalents of the Company, plus all costs related to prepayment and redemption of all
leasing contracts of the Company, as set out in and to be calculated as set out in
Schedule 3.4.1.
“Parties” means the Seller and the Buyer.
“Person” means any individual, legal entity, governmental authority or any other entity
having legal personality.
“Purchase Price” has the meaning defined in Clause 3.1.
“Purchase Price Account” means the Seller’s bank account in [Bank], with account number
8270-1,4 833 070-8.
“Purchase Price Adjustment” has the meaning defined in Clause 3.3.1.
“Real Property” means the real property owned by the Company and set forth in Schedule
6.6.1A.
“Restructuring” means the actions to be undertaken to transfer the Business Assets to the
Company, as specified in the Restructuring Step Plan.
“Restructuring Step Plan” means an agreed plan setting out the practical restructuring action
steps to be taken by the Seller or, in certain cases, the Buyer (as specified initially or agreed
later). The Restructuring Step Plan, with the initial content set out in Schedule 10.1, will be
continuously amended (successively between Signing and Closing) by the Parties as agreed in
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good faith with the joint purpose to facilitate the implementation of the Asset Transfer
Agreement and an appropriate set up/beginning of the Company consistent with the
undertakings and intentions expressed in this Agreement and the Shareholders Agreement.
“Sale of Goods Act” means the Swedish Sale of Goods Act (Sw. köplagen), as amended
from time to time.
“Sanctions” means economic or financial sanctions or trade embargoes imposed,
administered or enforced from time to time by (a) the U.S. government, including those
administered by the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury
or the U.S. Department of State, (b) the United Nations Security Council, the European Union,
any European Union member state, Her Majesty’s Treasury of the United Kingdom or other
relevant sanctions authority.
“Seller” has the meaning defined in the preamble above.
“Seller’s Knowledge” means the actual knowledge of the members of the respective boards
of the Seller and the Company, and management team of the Seller and the knowledge they
would have following due inquiry with the Energy & Recycling manager of ESEM, Stefan
Wennerström.
“SEVAB” has the meaning defined in Recital B above.
“SEVAB Heating Business” has the meaning defined in Recital B above.
“Shareholders’ Agreement” means the shareholders’ agreement between the Parties
regarding the Company
“Shares” means 80 % of all outstanding 100 000 shares in the Company, each with a quota
value of SEK 1, representing 80 % of the share capital and voting rights in the Company.
“Signing Date” means [•].
“Tax” means all direct and indirect taxes imposed by a governmental authority or court,
together with any interest, penalties, surcharges or additions to such taxes.
“Transaction” means the transactions contemplated by this Agreement.
“Transitional Services Agreement” has the meaning defined in Recital B above and with an
agreed form as set forth in Schedule 6.10.1(a).
“Warranties” means the warranties made by the Seller and set forth in Clause 6.
2.

SALE AND PURCHASE

2.1

On the terms and subject to the conditions set forth in this Agreement, upon Closing, the
Seller shall sell the Shares to the Buyer, and the Buyer shall buy the Shares from the Seller.
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3.
3.1

PURCHASE PRICE
Purchase Price
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The purchase price for the Shares (the “Purchase Price”) shall be an amount equal to 80 percent
of the aggregate of (i) the Bid Price, (ii) minus the Closing Net Debt, (iii) plus (if the difference is
positive) or minus (if the difference is negative) the difference between the Closing Working
Capital and the Agreed Working Capital, as illustrated in Schedule 3.1. The Purchase Price shall
be paid by way of an Estimated Purchase Price and a Purchase Price Adjustment. The Estimated
Purchase Price shall be as set out in Clause 3.2 and the Purchase Price Adjustment shall be
established in accordance with Clauses 3.3 and 3.4. The Seller is main responsible for
implementing the Restructuring and to procure that the Company receives the Business and
nothing but the Business. The Purchase Price has been based on such assumption and on the
Draft Closing Balance Sheet prepared by the Seller. To the extent that there are any other
liabilities (contingent or otherwise) in the Company than those included in the Draft Closing
Balance Sheet, the Purchase Price shall be adjusted accordingly (to the extent not already
affected through the Purchase Price Adjustment).
3.2

Estimated Purchase Price
The Parties have agreed that the Buyer shall pay an estimated purchase price in consideration
for the Shares in the amount of SEK 811 866 000 (the “Estimated Purchase Price”), having
been calculated as an amount equal to 80 percent of the aggregate of (i) the Bid Price, (ii) minus
an amount of SEK 471 883 000, which is the Estimated Net Debt, and (iii) plus any difference
between the Estimated Closing Working Capital and the Agreed Working Capital (if the
difference is positive) or minus (if the difference is negative).

3.3

Purchase Price Adjustment

3.3.1

Upon completion of the Closing Balance Sheet and the determination of (i) the Net Debt as
per Closing Date (the “Closing Net Debt”), and (ii) the Working Capital as per Closing Date
(the “Closing Working Capital”) in accordance with Clause 3.4, the Estimated Purchase Price
shall be adjusted as follows (the “Purchase Price Adjustment”).

3.3.2

If Closing takes place after 31 December 2021, the values according to which the
Restructuring will be made, will be amended to reflect changes in tax values of the
transferred assets. The Parties agree that such amendments will not affect the Purchase
Price and the Seller shall inform the Buyer of the new values prior to implementing the
Restructuring and confirm that there will be no such effects on the Purchase Price had the
values been known when preparing the Closing Balance Sheet. The Estimated Purchase Price
shall be adjusted downwards on a SEK for SEK basis if and to the extent that 80 percent of the
Closing Net Debt exceeds 80 percent of the Estimated Net Debt and upwards on a SEK for SEK
basis if and to the extent that 80 percent of the Closing Net Debt is less than 80 percent of the
Estimated Net Debt.

3.3.3

The Estimated Purchase Price shall also be adjusted upwards on a SEK for SEK basis if and to
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the extent that 80 percent of the Closing Working Capital exceeds 80 percent of the
Estimated Closing Working Capital and downwards on a SEK for SEK basis if and to the extent
that 80 percent of the Closing Working Capital is less than 80 percent of the Estimated
Closing Working Capital.
3.3.4

Payment of the Purchase Price Adjustment shall be made by transfer of immediately
available funds within ten (10) Business Days after the date when the determination of the
Purchase Price, the Closing Balance Sheet, the Closing Net Debt and the Closing Working
Capital is deemed final in accordance with Clause 3.4.

3.4

Closing Date Balance Sheet

3.4.1

The Seller shall prepare a draft of the Closing Balance Sheet within sixty (60) Business Days
from the Closing Date (the ”Draft Closing Balance Sheet”) which shall be prepared based on
the Accounting Principles and in the format set out in Schedule 3.4.1, and shall be prepared
as if the Restructuring had been completed as of Closing Date.

3.4.2

The Seller shall at the latest sixty (60) Business Days after the Closing Date provide to the
Buyer the Draft Closing Balance Sheet, and a separate statement based on the Draft Closing
Balance Sheet, setting out the Seller’s proposed calculation of the Closing Net Debt, the
Closing Working Capital and the Purchase Price.

3.4.3

The Buyer shall, after Closing, procure that the Seller and its representatives have
reasonable access to the financial books and records of the Company and reasonable access
to the management of the Company, for the purpose of preparing the Draft Closing Balance
Sheet and the calculation of the Closing Net Debt, the Closing Working Capital and the
Purchase Price.

3.4.4

Within thirty (30) Business Days after the delivery to the Buyer of the Draft Closing Balance
Sheet, the Buyer may submit to the Seller a written statement setting out in detail those
items and amounts in the Draft Closing Balance Sheet which the Buyer disagrees with,
including a separate statement of the Buyer’s calculation of the Closing Net Debt, the Closing
Working Capital and the Purchase Price.

3.4.5

In the event that the Buyer does not deliver a statement to the Seller within the period
stipulated in Clause 3.4.4 or, if such statement is delivered, to the extent that the statement
does not include any disagreement on items and amounts, the Buyer shall be deemed to
have accepted the Draft Closing Balance Sheet (which then shall be the Closing Balance
Sheet), the Closing Net Debt, the Closing Working Capital and the Purchase Price as
submitted by the Seller proposed by the Seller.

3.4.6

Any disagreement as to the Draft Closing Balance Sheet, the Closing Net Debt, the Closing
Working Capital and the Purchase Price shall be resolved in the following manner. During a
fifteen (15) Business Day period following receipt by the Seller of a written statement
referred to in Clause 3.4.4, the Parties shall attempt to resolve the dispute and determine
the appropriateness of the disagreements set out in such report or reports as the case may
be.

3.4.7

If, at the end of the fifteen (15) Business Day period specified in Clause 3.4.6, the Parties
have not resolved the disagreement, upon a written request by any Party, the matter shall
be referred to arbitration with the Accounting Arbitrator acting as the sole arbitrator.
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The Accounting Arbitrator shall consider only those items and amounts as to which the
Buyer has disagreed pursuant to Clause 3.4.4 and, within forty-five (45) Business Days of the
referral to it, shall resolve each matter in dispute in a manner consistent with the terms
herein, the Accounting Principles and with any matters not in dispute. The decision of the
Accounting Arbitrator will be final and binding upon the Parties for the purposes of the
Closing Balance Sheet, the Closing Net Debt, the Closing Working Capital and the Purchase
Price.

3.4.9

The Parties shall share the fees and expenses of the Accounting Arbitrator equally.

4.
4.1

CONDITIONS PRECEDENT; TERMINATION
Conditions Precedent

4.1.1

The Transaction shall be conditional upon that no later than on January 31, 2022, the board
of directors of the Seller as well as the Strängnäs city council and the executive board of the
Municipality (Sw: Kommunstyrelsen) and Strängnäs city council (Sw: Strängnäs
kommunfullmäktige) shall have approved the Transaction and this Agreement and that the
approval of the Strängnäs city council shall have become final and binding, unless waived by
the Seller.

4.1.2

The Transaction shall be conditional upon the approval of the Swedish Security Service (Sw:
Säkerhetspolisen) pursuant to the Protective Security Act (2018:585).

4.1.3

The Transaction shall be conditional upon (i) the Key Employees having accepted new
employment agreements by the Company on the same, or better terms, as they have had
before, or (ii) the Company having obtained necessary access to services corresponding to
the services of the Key Employees pursuant to the Transitional Service Agreement.

4.1.4

The Transaction shall be conditional upon that all measures set out in the Restructuring Step
Plan (as amended at the time of Closing) have been taken and completed and that any and
all conditions, approvals and permits necessary for the implementation of the Restructuring
Step Plan have been obtained, in each case to the reasonable acceptance of the Buyer,
unless waived by the Buyer. Each Party shall use its commercially reasonable best efforts to
ensure that any and all such measures for which the other Party is not responsible set out in
the Restructuring Step Plan are fulfilled.

4.2

Termination

4.2.1

If the conditions in Clause 4.1 have not been fulfilled or waived by the Seller or the Buyer, as
the case may be on or before March 31, 2022, the Parties shall in good faith negotiate with a
view to resolve the situation. If the Parties have not reached an agreement within sixty (60)
Business Days thereafter each Party shall be entitled to terminate this Agreement by giving
notice to the other Party.

4.2.2

In case of termination of this Agreement pursuant to this Clause 4.2, the Parties shall have
no further liability against each other under this Agreement, provided however that a Party
shall be fully liable for any and all losses, costs or expenses incurred or paid by the other
Party as a result of the first Party’s breach of any obligation hereunder.

4.2.3

Promptly upon termination of this Agreement pursuant to this Clause 4.2, the Buyer shall
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deliver to the Seller, or destroy, all documents, work papers and other information kept by
the Buyer, related to the Transaction , whether or not obtained before or after the execution
hereof, which have been provided by the Seller, subject to the ability to return or destroy at
the Buyer’s option
4.2.4

The provisions of Clauses 11.1 (Confidentiality), 11.2 (Announcements), 11.12 (Disputes) and
11.13 (Governing Law) shall survive any termination of this Agreement pursuant to this
Clause 4.2.

5.
5.1

CLOSING
Closing shall take place at the offices of Skarp Advokatbyrå in Stockholm, Sweden, at 9.00 a.m.
on (i) the last Business Day of the month of the fulfilment or waiver of the conditions in Clause
4.1 or ten (10) Business Days thereafter, whichever is later, or (ii) such other Business Day as
the Parties may agree upon (the “Closing Date”).

5.2

At the Closing Date, the following events, necessary in order to consummate the transactions
contemplated by this Agreement, shall be completed in the following order (but shall be
deemed to have been completed simultaneously):
(a)

the respective Party shall provide written evidence that the conditions set forth in
Clause 4.1 and for which it is responsible have been fulfilled or waived. In case where
such evidence does not exist, the respective Party shall instead provide a written
statement confirming that the relevant condition has been fulfilled or waived;

(b)

the Buyer shall pay the Estimated Purchase Price as set forth in Clause 3.2 to the
Seller by wire transfer of immediately available funds to the Purchase Price Account;

(c)

the Buyer shall provide written confirmation from relevant creditors that the Company’s
loans, as set out in Schedule 5.2(c) have been repaid or terminated (as the case may
be). Solör will finance 100 percent of the repayment of the loans from SEVAB that are
not going to be financed through equity in the accordance with the Business Plan (as
defined in the Shareholders' Agreement);

(d)

the Seller shall deliver resignation letters in the form set out in Schedule 5.2(d) from
the board members and the alternate board members of the Company, effective as of
the Closing Date, in which letters such members also waive all claims against the
Company (other than for accrued but not due board remuneration concerning the
period up until the Closing Date which have been disclosed to the Buyer);

(e)

the Seller shall deliver to the Buyer a general power of attorney authorising the persons
appointed by the Buyer to represent the Company in all matters until the new board
members have been registered with the Swedish Companies Registration Office;

(f)

the Seller shall procure that Buyer is entered as owner of the Shares in the share
register of the Company and deliver the updated share register to the Buyer;

(g)

the Buyer shall procure that the Company holds an extraordinary general meeting of
shareholders at which the resignation of the board members and alternate board
members of the Company listed in Schedule 5.2(d) is acknowledged by the Buyer and
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the Buyer shall appoint new board members of the Company and provide the Seller
with a copy (including a confirmation of arrival) of the applications for registration filed
with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket) for such purpose;
and
(h)

the Seller shall procure (before or on the Closing Date) that the Company and Eskilstuna
Strängnäs Energi och Miljö AB enters into the Transitional Services Agreement and shall
deliver a counterpart of the executed Transitional Services Agreement to the Buyer.

5.3

Closing shall be deemed to have taken place when all the events set forth in Clause 5.2 have
been completed or, if any such event has not been completed, when the Party who is not
responsible for the completion of such event has confirmed in writing its acceptance that
Closing shall nevertheless be deemed to have taken place.

6.

WARRANTIES OF THE SELLER

6.1

The Seller makes the following warranties as of the Closing Date, unless otherwise explicitly
stated in this Clause 6.
Authority

6.1.1

The Seller is duly organised and validly existing under the laws of Sweden.

6.1.2

The Seller has, subject to Clause 4.1, the requisite right, power and authority to execute and
deliver this Agreement and each other document and instrument delivered in connection
herewith, and the consummation of the Transaction will not result in a breach of Applicable
Law or the provisions of the articles of association of the Seller. This Agreement and any
other document or instrument executed in connection with this Agreement will, when
executed, and subject to Clause 4.1, constitute valid and binding obligations of the Seller.

6.2

Corporate

6.2.1

The Company is duly organised and validly existing under the laws of Sweden.

6.2.2

The Company is a newly established Swedish limited liability company and has not
conducted any operations prior to the Restructuring.

6.2.3

The Seller lawfully owns the Shares without restrictions and the Shares have been validly
issued, allotted and fully paid up and are free and clear of any Encumbrances. The Shares
represent the entire issued share capital of the Company. No other Person has any right to
the Shares, and no third party has brought, or threatened to bring, any claim against the
Seller as to title to any Shares.

6.2.4

The Seller is registered as the owner of the Shares in the share register of the Company.

6.2.5

The Company does not have any outstanding convertible debt instruments, warrants, debt
instruments with a right or option to subscribe for new shares or participating debt
instruments or similar obliging the Company to issue any securities or shares, or any other
agreement or arrangement which gives any Person the right to acquire such securities or
shares in the Company.

6.2.6

The Company does not own any shares in any other Person or carries on, or has agreed to
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carry on, business in partnership or as an equity participant in a joint venture with any other
Person.
6.3

Business

6.3.1

The Company will at Closing own, lease or otherwise lawfully hold the Business Assets,
except for such assets being consumed or disposed of in the ordinary course of business or
to be disposed of as part of the Restructuring. [Except as set out in this Agreement, such
assets are not subject to any Encumbrances to the benefit of any Person.] The Business
Assets as held by the Company following the Restructuring comprise all assets and rights
required at the Closing Date for the Company to fully and effectively conduct the Business,
on a stand-alone basis and without the need to acquire additional assets, properties, rights
or services not provided in this Agreement, in mainly the same manner and, in all material
respects, at the same cost as the SEVAB Heating Business has been conducted by SEVAB
prior to the Restructuring, subject to cost deviations resulting from the Restructuring
specified in the Restructuring Step Plan.

6.4

Financial

6.4.1

The Accounts (a) give a true and fair view (Sw. rättvisande bild) of the results of the SEVAB
Heating Business as per 31 December 2020, and (b) have been prepared in accordance with
the Accounting Principles.

6.4.2

The Company has not received from the Seller or any of its Affiliates any conditional
shareholders’ contribution or any other equity or capital contribution that may involve any
repayment obligation.

6.4.3

The Company or the Business has not obtained or been granted any government or other
public subsidies, received any loans or aids from the state, any municipality or any other
public institutions or the European Union or by any other means received any financial
support which it is, will be, or could be required to repay, and the Restructuring doesn’t
constitute any of the above.

6.4.4

The annual reports of SEVAB has been filed with the relevant authorities in due time, which,
to the extent they affect the Business, present a true and fair view as defined in the Swedish
Annual Accounts Act of the assets, liabilities and financial position.

6.5

Taxes

6.5.1

All Tax returns and reports required to be filed by the Company, have been duly and timely
filed with the appropriate governmental authority and such tax returns are, in all material
respects, true, correct and complete

6.5.2

All Tax assessed and due by the Company has, where applicable, been fully paid, and all Tax
assessed but not due by the Company has been fully reserved for in the books if and to the
extent required by the Accounting Principles.

6.5.3

There have not been any audits, inquiries, investigations or litigations by any Tax authority
relating to Tax with respect to the Company or SEVAB, to the extent they affect the Business,
and, to the Seller’s Knowledge, no such audits, inquiries, investigations or litigations are
pending.
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There will be no tax implications for the Company as a result of the Restructuring, on the
condition, however, that the Company files its relevant tax returns in cooperation with and
accordance with the Seller’s reasonable instructions and in in due time.

6.6

Real Property and Leased Premises

6.6.1

Schedule 6.6.1A sets forth a list of all Real Property as at Signing Date and Closing Date
respectively, which has been used for conducting the SEVAB Heating Business and which the
Company will have acquired through the Asset Transfer Agreement (including property
transfer agreements). The Real Property which the Company owns at Closing Date is owned
free and clear of any Encumbrances, except as set out in the excerpts from the Swedish Real
Property Register and attached to Schedule 6.6.1B.

6.6.2

With respect to the Real Property or the premises leased by the Company, there is no
dispute with any Person as to the use of any such Real Property or premises.

6.6.3

Save for the agreements terminated, amended and entered into pursuant to the
Restructuring, all lease agreements (Sw. hyresavtal) and land lease agreements (Sw.
nyttjanderättsavtal/arrendeavtal) under which the Company leases premises are valid,
binding and enforceable in accordance with their respective terms and have been disclosed
in the Data Room Documents. The lease agreements and land lease agreements under which
the Company leases premises, entered into or amended as part of the Restructuring, are
valid, binding and enforceable as per the Closing Date.

6.6.4

The Company has, or has rights to obtain, all the necessary land rights to conduct the
Business. During the last five years, neither the Seller, SEVAB nor the Company has received
any written notice from any third party challenging the validity of SEVAB’s or the Company’s
rights, whether under contract, easements, line right utility easements (Sw. ledningsrätt) or
otherwise, to construct, maintain and operate its district heating networks.

6.7

Employees

6.7.1

There are no persons employed as of the Signing Date in the Company.

6.7.2

The Company has not entered into any collective bargaining agreement.

6.7.3

All negotiations, if any, required to be held by the Company with trade unions or similar parties
under collective bargaining agreements or otherwise as a result of the Restructuring will be
completed prior to Closing.

6.8

Intellectual Property Rights

6.8.1

The Company is the registered owner of the Intellectual Property Rights.

6.8.2

To the Seller’s Knowledge, no Person infringes any of the Intellectual Property Rights.

6.8.3

The Company, SEVAB or the Seller has not during the 36 months preceding the Signing Date
received any claim stating that it is in infringement of any intellectual property rights of any
other Person.

6.9

Related Party Matters
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Except as set out in Schedule 6.9.1, there are no agreements or arrangements, other than on
arm’s length terms and based on municipal tariffs, between the Company, on the one hand,
and the Seller or any of its Affiliates.

6.9.2

The Company has not issued any guarantee or other surety securing any obligation or
commitment of the Seller or any Affiliate of the Seller or any other party.

6.10

Agreements

6.10.1

All agreements used in the Business have been taken over or transferred to the Company
under the Asset Transfer Agreement (or otherwise handled as set out in this Agreement)
except those where deliveries will continue to be provided under the Transitional Services
Agreement, Schedule 6.10.1(A). All agreements which are material to the Business are listed in
Schedule 6.10.1(B) (“Material Agreements”).

6.10.2

Except as set forth in the Data Room Documents, the Company is not a party to any written
agreement which, according to its wording, entitles the counterparty to terminate or
materially amend its obligations vis-à-vis the Company or in any other way withdraw from its
obligations solely due to the Transaction and none of the Company’s present material
customers or material suppliers have informed the Seller or, to the Seller’s Knowledge, the
Company, prior to or on Signing Date, that it intends to cease doing business with the
Company, or to materially diminish the amount of business such customers and suppliers, as of
the Signing Date, are conducting with the Company.

6.11

Insurance Policies

6.11.1

The Company is until the Closing Date insured under the insurance policies held by the Seller
and set forth in Schedule 6.11.1.

6.11.2

The premiums of such insurance policies have been paid when due for payment, and to the
Seller’s Knowledge, no default exists with respect to any provision contained in any such
policies and the Company has given timely and effective notice to the relevant insurer of all
known claims that may be insured thereby.

6.12

Compliance

6.12.1

The SEVAB Heating Business has in all material respects been conducted in accordance with
Applicable Law.

6.12.2

The Company has, subject to Clause 6.13, in all material respects been granted all required
permits or licenses by authorities necessary for its present activities.

6.12.3

As of the Signing Date, the Company or SEVAB, have not received any notice of violation from
any governmental authority regarding (i) any permit or license required for its present
activities, or (ii) Applicable Law.

6.13

Environment

6.13.1

As of Signing Date, all Environmental Permits for the SEVAB Heating Business have been
obtained by SEVAB and are in full force and effect and are adequate with respect to both the
present scope and for the Business to be continued without any changes to the business
method.
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As of Closing Date, all Environmental Permits needed to enable the Company to maintain the
Business without any changes to the business method, have been applied for as provided for in
the Restructuring Step Plan.

6.13.3

The Company or SEVAB, to the extent it affects the Business, are not party to Environmental
Proceedings and there are no pending or, to the Seller’s Knowledge, threatening
Environmental Proceedings. Neither the Seller, SEVAB, to the extent it affects the Business,
nor the Company has during the twelve months preceding the Signing Date received any
written notice alleging any material violation of any Environmental Laws or Environmental
Permits.

6.13.4

The Company will not be liable for any breach of Applicable Law relating to environmental
matters, attributable to the period prior to the Closing Date.

6.14

Information Technology

6.14.1

The Company has the rights, either by ownership or under valid and binding licenses on
customary market terms as per execution of the relevant agreement(s), to use all of the
material software and hardware currently used in the SEVAB Heating Business.

6.14.2

There has been no breakdown or failure to function of any IT system which has caused any
material disruption or interruption in or to the SEVAB Heating Business (other than
immaterial and customary disruptions on an occasional basis) and which is still subsisting.

6.14.3

As of the Signing Date, the current capacity and performance of the SEVAB IT systems are,
in the Seller’s reasonable opinion, sufficient for the current operation of the Company’s
Business. In the Seller’s reasonable opinion, there is no need for additional material
investments during the next two financial years (excluding any investments made on a
recurring basis in the ordinary course), except as provided for in the Restructuring Step
Plan.

6.15

Litigation and Disputes
There is, as of Signing Date, no pending material suit, administrative proceeding, arbitration
or other legal proceeding or investigation, or, to the Seller’s Knowledge, threatened against
the Company or the Business, and there are no such suits or proceedings pending by the
Company against any Person.

6.16

Ordinary course
During the period between the last annual report of SEVAB and the Signing Date, the
Company and SEVAB, to the extent it affects the Business, have operated its business in the
ordinary course.

6.17

Information
To the Seller’s Knowledge the Data Room Documents concerning the Company and the
Business Assets provided by the Seller or on behalf of the Seller to the Buyer during the Due
Diligence Review is in all material respects true and accurate. There is no material information
relating to the Company, the Business Assets or the SEVAB Heating Business which is
reasonably necessary for the Buyer’s assessment of the Company or the Business Assets that,
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to the Seller’s Knowledge, has not been disclosed to the Buyer and which the Seller has reason
to believe would affect a typical buyer’s decision to acquire the Shares on the terms contained
in this Agreement.
7.

WARRANTIES OF THE BUYER

7.1

The Buyer makes the following warranties as of the Signing Date and the Closing Date,
unless otherwise stated below.
Authority

7.1.1

The Buyer is duly organised and validity existing under the laws of Sweden.

7.1.2

The Buyer has full corporate power and authority to execute and deliver this Agreement and
each other document and instrument delivered in connection herewith. The entry into the
Agreement and the consummation of the Transaction will not result in a breach of Applicable
Law or the provisions of the articles of association of the Buyer, order, judgement or decree of
any court or governmental agency or of any agreement to which the Buyer is a party or by
which the Buyer is bound. This Agreement and any other document or instrument executed in
connection with this Agreement will, when executed, constitute valid and binding obligations
of the Buyer in accordance with their respective terms.

7.2

Financing
The Buyer has secured sufficient and unconditional financing or has available internal funds
to enable it to consummate the transactions contemplated by this Agreement and to make
any payments that the Buyer is or may become required to make hereunder.

7.3

No Claims
The Buyer is at Signing Date not aware of any facts or circumstances which would entitle
the Buyer to make a claim against the Seller under this Agreement and the Seller is as of
Signing Date not aware of any facts or circumstances which would entitle the Seller or its
Affiliates to make a claim against the Company or the Buyer.

8.
8.1

COVENANTS
Conduct of business

8.1.1

During the period between the Signing Date and the Closing Date, the Seller shall procure that
the SEVAB Heating Business, and the Business following the completion of the Restructuring,
are conducted in the ordinary course consistent with past practices, including that the Seller
shall not delay, postpone or otherwise change the level of maintenance or capital expenditure,
or investment and maintenance practices. Clause 8.1.1 shall not operate as to restrict or
prevent:
(a)

any matter consented to by the Buyer (such consent not to be unreasonably denied,
delayed or conditioned);

(b)

any matter in the ordinary course of business consistent with past practices;

W/10777537/v6

(c)

19(28)
any matter reasonably undertaken by the Company in consultation with the Buyer in
any generally accepted force majeure situation with the intention of minimising any
adverse effect of such situation;

(d)

the completion or performance of any obligations undertaken pursuant to any
agreement or arrangement entered into by the Company prior to the Signing Date
and which have been disclosed to the Buyer in the Data Room Documents;

(e)

any mandatory action pursuant to a requirement under Applicable Law; or

(f)

any action provided for or contemplated in this Agreement, including but not limited
to all actions undertaken for the purposes of the Restructuring.

8.1.2

The Buyer hereby authorises the Person specified as the Buyer’s contact person in Clause 11.3
(Notices), during the period between the Signing Date and the Closing Date, to represent the
Buyer and give such consents as stipulated in Clause 8.1.1(a).

8.2

Replacement and Discharge of Director Liability

8.2.1

The Buyer shall, provided that the auditors of the Company do not recommend against
discharge being granted and to the extent permitted under Applicable Law, on the first annual
general meetings of shareholders in the Company following the Closing Date discharge or
procure the discharge of all members of the board of directors and alternate members in
office prior to Closing, and resigning in accordance with Clauses 5.2(d) (Closing) from their
personal liability for the period up to and including the Closing Date.

8.2.2

The Buyer undertakes not to make, and undertakes to procure that the Company does not
make, any claims (other than for fraud or gross negligence) against members of the board of
directors and alternate members of the Company resigning in accordance with Clause 5.2(d)
(Closing) for their acts or omissions in their capacity as members and alternate members of the
board of directors that took place on or before the Closing Date.

8.3

Access and Assistance
After Closing, upon reasonable notice, the Buyer shall furnish, or cause to be furnished, to
the Seller, and its accountants, counsel and other representatives, access to such
information, personnel and assistance relating to the Company as may be reasonably
necessary for the Seller’s financial reporting and accounting matters and any Tax matter, or
the defence or prosecution of, or response required under or pursuant to, any lawsuit, action
or proceeding brought by any third party as set out under Clause 9.9.

8.4

No Contact
The Buyer undertakes that it will not prior to Closing; make any contacts with the Company’s
or SEVAB’s customers, suppliers, employees or the like, except with the prior written consent
by the Seller or except in the ordinary course of the Buyer’s business and then only when such
contacts in their entirety do not relate to the Transaction.

8.5

Further Assurances
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Subject to the terms and conditions of this Agreement, each Party will use its best efforts to
take, or cause to be taken, all actions and to do, or cause to be done, all things necessary
under Applicable Law to consummate the Transaction, including but not limited to executing
and delivering such documents, certificates, agreements and other writings and to take such
other actions as may be necessary in order to consummate the transactions contemplated by
this Agreement.
8.6

Compliance
The Seller undertakes to procure that SEVAB for the duration of the Transitional Services
Agreement (i) takes all actions and does all things necessary for it to remain compliant with the
terms and conditions of the shareholders' agreement concerning ESEM entered into between
SEVAB and Eskilstuna Energi och Miljö AB, (ii) refrains from any action or omission which could
trigger an early termination of said shareholders' agreement, and (iii) refrains from terminating
said shareholders' agreement. In the event that Eskilstuna Energi och Miljö AB terminates the
shareholders' agreement during the term of the Transitional Services Agreement, the Seller
shall procure that SEVAB challenges such termination claim and takes any reasonable remedial
action necessary to rescind such termination.

9.
9.1

INDEMNIFICATION
The Buyer’s Right to Compensation

9.1.1

Subject to the limitations and qualifications set forth in this Clause 9, the Seller shall indemnify
the Buyer for any Losses resulting from the Seller’s breach of this Agreement as set out below.

9.1.2

Any payment by the Seller made pursuant to Clause 9.1.1 shall, for tax and accounting
purposes only, be deemed a reduction of the Purchase Price.

9.2

Limitations in Time

9.2.1

The Buyer shall not be entitled to make a claim under this Agreement, no matter whether the
claim is based on a breach of the Warranties, the Covenants or any other provision of this
Agreement, unless the Buyer has given written notice to the Seller of such claim, describing in
reasonable detail the nature of such claim and, as far as practicable, the calculation of the Loss
claimed, within thirty (30) Business Days after the Buyer or the Company discovered, or ought
to have discovered, the facts and circumstances giving rise to such claim, provided, however,
that failure to do so by the Buyer shall only reduce the Seller’s liability to compensate the
Buyer for such breach if and to the extent such failure has prejudiced the Seller’s rights or
increased the Loss, and, If the claim is for breach of Warranty, in any event not later than
twelve (12) months from the Closing Date, after which point in time the Seller’s liability
hereunder for breach of Warranty shall expire.

9.2.2

The limitation in time set forth in Clause 9.2.1 shall not apply to claims:
(a)

(b)
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for breach of the Warranties set forth in Clause 6.1 (Authority) and 6.2.1- 6.2.5
(Corporate) for which the statutory period of limitation under the Applicable Law
shall apply;
for breach of the Warranties set forth in Clause 6.3 (Business) for which a period of
three (3) years from the Closing Date shall apply; and

(c)
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for breach of the Warranties set forth in Clause 6.5 (Taxes), which may be made until
six (6) months after the date the relevant Tax has been finally and irrevocable
determined.

9.2.3

Any claim notified by the Buyer shall be deemed to have been withdrawn and waived by the
Buyer unless (i) legal proceedings in respect thereof have been initiated within six (6) months
of the notification of such claim to the Seller, or (ii) the Seller has granted a time extension to
the Buyer, in writing, to initiate legal proceedings in respect thereof.

9.3

Limitations in Amount

9.3.1

The Buyer shall be entitled to indemnification for breach of Warranty under this Agreement:
(a)

(b)

Only with respect to individual claims (or series of claims arising from substantially
identical facts and circumstances) with respect to Losses that are greater than SEK
200 000, and only if such Losses are finally adjudicated or agreed to be in excess of
such amount, taking into account the provisions set forth in Clauses 9.4.2 and 9.4.5
when calculating the Loss; and
only if the aggregate amount of such recoverable Losses in total equals to or exceeds
an amount of SEK 4 000 000, in which case the total amount of the Losses shall be
recoverable.

9.3.2

The Seller’s total liability under this Clause 9 shall under no circumstances exceed 20 per cent
of the Purchase Price, provided that these limitations in amount shall not apply to (i) the
individual and several Warranties set forth in Clauses 6.1 (Authority), 6.2.1-6.2.5
(Corporate) and 6.3 (Business) and (ii) the indemnities set forth in Clause 10, in respect of
which the Seller’s total liability shall be limited to 100 per cent of the Purchase Price.

9.4

Other Limitations

9.4.1

The Seller shall not be liable for any Losses:
(a)

(b)

(c)

(d)
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which are reasonably recoverable under a policy of insurance held by the Buyer or
the Company, or which would have been reasonably recoverable if the Buyer or the
Company had maintained in force customary and adequate insurance protection no
less favourable than that maintained by the Seller as per the Closing Date;
which occur as a result of any legislation not in force on the Signing Date (or any
alteration or repeal of any legislation in force on the Signing Date), or which takes
effect retroactively, or occurs as a result of any increase in the Tax rate in force on
the Signing Date or any change in the practices of the relevant governmental
authority (including but not limited to changes in the interpretation of relevant
legislation);
which would not have arisen but for any act, omission or transaction carried out by,
at the written request of or with the written consent of the Buyer or its Affiliates
before Closing (excluding the Company) or after Closing (including the Company),
including but not limited to any change in the Accounting Principles, of the Company
after Closing, provided however, that the foregoing shall not operate to exclude
liability for actions taken to implement the Restructuring; or
to the extent that allowance, provision or reserve, of a specific or general nature,
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has been made for such matter in the Accounts or has affected the Purchase Price as
Closing Net Debt or Closing Working Capital.
9.4.2

If any Loss that is indemnifiable under this Agreement is a tax-deductible item for the Buyer or
the Company, the indemnification payable by the Seller hereunder shall be reduced by the Tax
rate applicable in the relevant jurisdiction at the time of indemnification if a tax deduction
results in actual tax savings for the Buyer or the Company.

9.4.3

The Seller shall have the right to remedy, if the breach is of such a nature that it is possible to
remedy, the subject of a claim for indemnification after receiving notice of such claim from the
Buyer, provided that the remedial action is completed forthwith but not later than thirty (30)
Business Days after receipt of such notice. The aforesaid time period shall not apply to breach
of Clause 6.13, in respect of which the Seller shall take remedial action without undue delay
and in no event later than such time which may be decided by the relevant environmental
authority. The Seller shall not be liable for any Loss to the extent the subject of the claim has
been so remedied by the Seller or is otherwise compensated for.

9.4.4

The Buyer shall take all reasonable action to mitigate any indemnifiable Loss in respect of
which a claim could be made under this Agreement, including but not limited to taking
reasonable measures to enforce any recovery that can be obtained from a third party before
taking action against the Seller. If the Buyer takes such action the Seller shall not unreasonably
withhold the granting of time extensions according to Clause 9.2.3.

9.4.5

In calculating the liability of the Seller in respect of any Loss, such Loss shall be reduced by an
amount equal to any amount that has been recovered or is reasonably recoverable by the
Buyer or the Company from any third party, or for which the Buyer or the Company otherwise
receives compensation. The amount to be deducted shall be the net amount of any third party
recovery after deducting all reasonable costs and expenses related to recovering such amount

9.5

Due Diligence

9.5.1

The Buyer and its professional advisors have conducted an independent due diligence review
and analysis of the Company and the Business, during which the Buyer and its advisors have
been given access to the Company’s and the Business’ operations and financial affairs. The
Buyer and its advisors have, inter alia, reviewed the Data Room Documents and received
additional commercial, accounting, financial and legal information, in written form, regarding
the Company and the Business during meetings, contacts and correspondence with the Seller,
its advisors and the management of the Company.

9.5.2

The Seller shall not be considered to be in breach of the Warranties if the fact, matter,
occurrence or event giving rise to the breach (i) has been disclosed in this Agreement, (ii) has
been fairly disclosed in the Data Room Documents or in other written documentation to the
Buyer or its advisors during the Due Diligence Review or (iii) was otherwise known by the
Buyer or its advisors prior to or on the Signing Date, provided that items (i)-(iii) shall not apply
with respect to the Warranty set out in Clause 6.3.1. save for such facts, matters, occurrences
or events specified in the Restructuring Step Plan.

9.5.3

The Seller has not made any warranty (expressed or implied) as to the accuracy or
completeness of any information regarding the Company or the Business, furnished or made
available to the Buyer and its advisors, except as expressly set forth in this Agreement. Other
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than as set out herein, neither the Seller nor any other Person shall have or be subject to any
liability to the Buyer resulting from the distribution to the Buyer, or the Buyer’s use of, any
such information.
9.6

No Other Remedies
The remedies available to the Buyer, as expressly set forth in this Agreement, shall be
exclusive and, consequently, no remedy whatsoever under the Sale of Goods Act or any other
Applicable Law shall be available to the Buyer.

9.7

No Other Warranties, Covenants, etc.
The Seller shall not be liable in respect of any warranty, indemnity, covenant, undertaking,
certification, obligation or liability under the Sale of Goods Act or any other non- mandatorily
Applicable Law, or otherwise arising out of, or in connection with, the transactions
contemplated by this Agreement, except where the same is expressly set forth in this
Agreement. The Buyer has not relied on any such warranty, indemnity, covenant,
undertaking, statement or certification that is not expressly set forth in this Agreement.

9.8

Double Recovery

9.8.1

If and to the extent the Buyer has been indemnified, in whole or in part, by the Seller for a Loss
pursuant to this Agreement, and the Buyer or the Company subsequently is able to recover
such Loss (attributable to the same subject matter) from a third party, the Buyer shall repay
such amount to the Seller without undue delay up to the amount for which the Buyer has been
indemnified by the Seller.

9.8.2

If the Buyer has been indemnified in full by the Seller for a Loss pursuant to a provision of this
Agreement, the Buyer shall assign, or procure that the Company assigns, at the request of the
Seller and to the extent permissible under Applicable Law, its rights against any Person in
respect of such Loss to the Seller or such other Person that the Seller designate.

9.9

Third Party Claims
Upon the Buyer or the Company becoming aware of any third party claim, action or demand or
matter likely to give rise to any Loss for which the Seller may be liable, the Buyer shall, and
shall procure that the Company shall:
(a) without delay, and in no event later than thirty (30) Business Days after the Buyer
became aware of such third party claim, action, demand or matter, give written
notice thereof to the Seller, provided, however, that failure to do so by the Buyer shall
only reduce the Seller’s liability to compensate the Buyer for such breach if and to the
extent such failure has prejudiced the Seller’s rights or increased the Loss;
(b) not make any admission of liability, agreement, settlement or compromise with any
third party in relation to any such claim or adjudication, without informing the Seller in
writing in advance;
(c)
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(d) take any action that the Seller in good faith reasonably requests to avoid, dispute,
resist, appeal, compromise, settle or defend such claim;
(e) give the Seller and its advisors reasonable access to the personnel of the Buyer and the
Company, and to any relevant properties, premises, accounts, documents and records,
and allow the Seller and its advisors to take copies thereof in order to enable the
Seller and its advisors to examine the grounds for such claim, to defend against any
such claim and to conduct any litigation resulting from such claim; and
(f)

at the Seller’s reasonable request and at the Seller’s cost and expense, allow the
Seller (at the Seller’s option) to:
(i)

handle any negotiation, dispute or litigation relating thereto with any third party
and grant the Seller and its advisors all assistance as the Seller and its advisors
may reasonably require to enable the Seller and its advisors to defend against
the claim and to properly conduct any litigation resulting from such claim; or

(ii)

participate in any negotiation, dispute or litigation relating thereto with any
third party, in which case the Seller shall take full liability for the potential cost,
loss or damage suffered or incurred by the Company or the Buyer in respect of
the matter.

10.

INDEMNITIES

10.1

Prior to Closing, the Seller shall undertake the Restructuring. The Restructuring shall be
construed in a manner ensuring that the tax and accounting positions, as presented in the
Closing Balance Sheet, do not give rise to loss, damage or cost is suffered or incurred by the
Company. If such loss, damage or cost nevertheless is incurred by the Company, the Seller
agrees to indemnify the Buyer and the Company for such loss, damage or cost on a SEK bySEK basis.

10.2

The Seller shall indemnify the Buyer and the Company for costs and liabilities incurred by
the Company in the event that one or several employees working with the SEVAB Heating
Business prior to the transactions contemplated herein (other than the Key Employees)
have a right pursuant to Applicable Law to transfer their employment to the Company and
elect to exercise such right.

10.3

The Company shall take all reasonable steps to mitigate or avoid such loss, damage or cost
and any direct positive effects of the Restructuring that can be utilised by the Company
shall be used to offset or mitigate any such consequence.

10.4

The Seller’s liability under this Clause 10 shall (for the avoidance of doubt) be included in the
calculation of the cap on aggregate liability in Clause 9.3.2.

10.5

The Buyer shall not be entitled to make a claim under this Clause 10 unless the Buyer has
given written notice to the Seller of such claim, describing in reasonable detail the nature of
such claim and, as far as practicable, the calculation of the loss, cost or damage claimed
within sixty (60) Business Days after the Buyer discovered or ought to have discovered the
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facts and circumstances, other than the Restructuring, giving rise to such claim, and, in any
event not later than 31 December 2032, provided, however, that failure to do so by the
Buyer shall only reduce the Seller’s liability to compensate the Buyer for such breach if and
to the extent such failure has prejudiced the Seller’s rights or increased the loss.
10.6

Any claim notified by the Buyer under this Clause 10 shall be deemed to have been
withdrawn and waived by the Buyer unless (i) legal proceedings in respect thereof have been
initiated within six (6) months of the notification of such claim to the Seller, or (ii) the Seller
has granted a time extension to the Buyer, in writing, to initiate legal proceedings in respect
of the claim.

11.
11.1

MISCELLANEOUS
Confidentiality

11.1.1

Each Party undertakes not to disclose or use for its own account or for the account of any
Affiliate or other Person any financial information, trade secrets, customer lists or other
information that it may from time to time receive or obtain (in any form) as a result of being
the direct or indirect owner of the Business, entering into or performing its obligations
pursuant to this Agreement or otherwise, relating to the other Party or (as regards the Seller)
the Company, and (as regards the Buyer), the Buyer’s Group, which is not in the public domain,
unless:
(a)

required to do so by Applicable Law or pursuant to any order of court or other
competent authority or tribunal; or

(b) required to do so by any applicable stock exchange regulations or the regulations of any
other recognised market place; or
(c)

such disclosure has been made to its or its Affiliates’ directors, officers, employees,
managers, partners, investment advisors, auditors, insurers or prospective finance
providers who need to know such information in order to discharge its/his/her duties
or has otherwise been consented to by the other Party in writing; or

(d) the information is disclosed to its professional advisors of any of the entities in (c)
above who make no other use of the information than for assisting the Party and
who are bound by a duty of confidence which applies to any information disclosed;
11.1.2

If a Party becomes required, in circumstances contemplated by Clause 11.1.1(a) or (b) to
disclose any information, such Party shall to the extent possible consult with the other Party
and take into account any reasonable requests that the other Party may have in relation to the
disclosure before making it, provided that no such consultation shall be required for
disclosures in connection with audit or examinations by regulators.

11.1.3

The obligations set forth above in this Clause 11.1 shall survive until two (2) years from Closing
Date.

11.2

Announcements
Subject to Clause 11.1.1 (Confidentiality), all press releases, public announcements or public
relations activities by a Party or its Affiliates with regard to this Agreement or the
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transactions contemplated hereby shall be approved by the other Party in advance of such
release or announcement, except where a Party becomes required to issue a release or
announcement regarding the Transaction under Applicable Law in which case such Party
shall to the extent possible consult with the other Party and take into account any
reasonable requests that the other Party may have before issuing a release or making such
announcement. Without limiting the generality of the foregoing, the Parties hereby agree
to issue a press release as soon as practicable after the Signing Date, substantially in the
form attached hereto as Schedule 11.2.
11.3

Notices

11.3.1

All notices and other communication required or permitted under this Agreement shall be
made in writing in the English or Swedish language, and shall be deemed to have been given if
addressed to (i) the addresses set forth below, (ii) the official registered postal address of the
relevant Party, or (iii) such other addresses as may be given by written notice in accordance
with this Clause 11.3.
If to the Seller to:
Strängnäs kommunföretag AB
Strängnäs kommun, SE-645 80 Strängnäs
Attention: Chairman of the board (presently Jacob Högfeldt)
jacob.hogfeldt@strangnas.se
Attention: Municipal Director/kommundirektör(presently Lars Ekström)
lars.ekstrom@strangnas.se
If to the Buyer to:
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
Box 3234
SE-103 64, Stockholm
Attention: Florian Raitner
florian.raitner@solorbioenergi.com
Attention: Daniel Jilken
daniel.jilken@solorbioenergi.com
with a copy (not serving as notice) to:
Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358
SE 103 90, Stockholm
Attention: Björn Winström
bjorn.winstrom@roschier.com

11.3.2

Should a Party not have confirmed receipt (in any form, save for automatically generated out
of office electronic mail replies), a notice or other communication shall nevertheless be
deemed received:
(a) if delivered by hand, on the date of receipt by the recipient thereof if received prior to
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17.00 (CET) and such day is a Business Day, and otherwise on the next succeeding
Business Day;
(b) if sent within Sweden, one (1) Business Day, or if sent outside Sweden, five (5)
Business Days, after having been sent by registered or certified mail, return or delivery
receipt requested, postage prepaid; or
(c) if sent by email, on the day of dispatch if sent prior to 5 pm (CET) on Business Day and
otherwise on the next Business Day, but only if the sender does not receive an e-mail
delivery failure message.
11.4

Variation
Any variation of this Agreement shall be made in writing and shall be duly signed by each of
the Parties.

11.5

Waiver

11.5.1

Any waiver of any right under this Agreement shall only be effective if made in writing. Such
waiver shall apply only to the Party to whom the waiver is addressed and to the circumstances
for which it is given, and it shall not prevent the Party who has given the waiver from
subsequently relying on the provision it has waived for other matters.

11.5.2.

No failure to exercise or delay in exercising any right or remedy provided under this
agreement or by law constitutes a waiver of such right or remedy or shall prevent any
future exercise in whole or in part thereof.

11.6

Assignments
Except as otherwise provided in this Agreement, no Party may assign or otherwise transfer or
pledge or grant any other security interest, without the prior written consent of the other
Party.

11.7

Entire Agreement
Except as explicitly set forth herein this Agreement contains the entire understanding of the
Parties with respect to the subject matter contained herein. This Agreement supersedes
and cancels all agreements and negotiations (whether written or oral) prior to the Signing
Date between the Parties regarding the subject matter hereof.

11.8

Effectiveness
This Agreement shall become effective when one or more counterparts have been duly signed
by the Parties and delivered to the Parties in original, by facsimile transmission or in Adobe
Portable Document Format (PDF) sent by electronic mail.

11.9

Set-off
All amounts due under this Agreement shall be paid in full without any deduction or
withholding other than as required under Applicable Law, and no Party shall be entitled to
assert any credit, set-off or counterclaim against another Party in order to justify withholding
payment of any such amount, in whole or in part.
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Partial Invalidity

If any provision in this Agreement or the application thereof shall be declared or deemed
void, invalid or unenforceable in whole or in part for any reason, the Parties shall amend
this Agreement in order to give effect to, as far as possible, the spirit of this Agreement. If
the Parties fail to amend this Agreement, the provision that is void, invalid or unenforceable
shall be deemed deleted and the remaining provisions of this Agreement shall continue
in full force and effect.
11.11

Costs
Except as expressly provided herein, each Party shall pay its costs and expenses in connection
with the negotiation, preparation or performance of this Agreement or the transactions
contemplated in this Agreement, including any Taxes and any fees, commissions, bonuses or
other expenses of any counsel, broker, advisor or intermediary, and the Seller shall procure
that no such costs or expenses shall be borne by the Company.

11.12

Disputes

11.12.1 Any dispute, controversy or claim arising out of, or in connection with, this Agreement, or the
breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the
Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, subject to the
agreed amendments set out in Clauses 3.4.8 and 3.4.9.
11.12.2 The seat of arbitration shall be Stockholm, Sweden. The arbitral tribunal shall, subject to Clause
3.4.7, be composed of three arbitrators.
11.12.3 The language to be used in the arbitral proceedings shall be Swedish, unless the parties thereto
agree otherwise.
11.12.4 The Parties undertake and agree that all arbitral proceedings conducted or initiated with
reference to this Clause 11.12 shall be kept strictly confidential. This confidentiality
undertaking shall cover the fact that arbitration has been initiated, all information disclosed in
the course of such arbitral proceedings, as well as any decision or award that is made or
declared during the proceedings. Information covered by this confidentiality undertaking may
not, in any form, be disclosed to a third party without the prior written consent of the other
Party. This notwithstanding, a Party shall not be prevented from disclosing such information in
order to safeguard in the best possible way such Party’s rights vis-à-vis the other Party in
connection with the dispute, or if such a right exists pursuant to a statute, a regulation, a
decision by an authority, a stock exchange contract or similar.
11.13

Governing Law
This Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of Sweden,
without regard to its principles of conflicts of laws.
_____________________
Signature page to follow
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This Agreement has been executed in two original copies of which each Party has received one.
Strängnäs kommunföretag AB

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB

_____________________

_____________________

Name:

Name:

Date:

Date:

_____________________

_____________________

Name:

Name:

Date:

Date:
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[Ö.a. Det undertecknade engelskspråkiga avtalet är det som gäller mellan parterna. Den svenska

översättningen har uteslutande tagits fram för att underlätta för läsare att tillgodogöra sig det
engelskspråkiga innehållet. Översättningen ska inte uppfattas ha någon juridisk betydelse.]

Aktieöverlåtelseavtal
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och
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“Solör Bioenergi Strängnäs AB”, 559323-1581
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Detta Aktieöverlåtelseavtal (detta ”Avtal”) ingås mellan:
(1)

Strängnäs kommuns moderbolag AB, organisationsnummer 559223-9965, ett aktiebolag,
bildat i Sverige, med registrerad adress Dammvägen 12, 645 41, Strängnäs,
Sverige (”Säljaren”); samt

(2)

Solör Bioenergi AB, organisationsnummer 556936-0737, ett aktiebolag, bildat i Sverige, med
registrerad adress c/o Solör Bioenergi Holding AB, Box 3234, 103 64 Stockholm, Sverige
(“Köparen”).
I det följande hänvisas till Säljaren och Köparen gemensamt som “Parterna” och enskilt
som en “Part”.
BAKGRUND

A.

Säljaren är ett av Strängnäs kommun (“Kommunen”) helägt bolag med
organisationsnummer 212000-0365. Säljaren äger samtliga aktier som utfärdats i Goldcup
100759 AB, organisationsnummer 559323-1581, som kommer att ombildas till ett svenskt
aktiebolag (“Bolaget”). Från och med överlåtelsedatumet är Bolaget den formella ägaren till
den fasta egendomen (enligt definition nedan).

B.

Säljarens dotterbolag, SEVAB Strängnäs Energi AB, organisationsnummer 556527-5764
(“SEVAB”), ägnar sig åt produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme, el och ånga,
samt därtill hörande verksamheter som närmare beskrivs i Bilaga Bi (”SEVABs
fjärrvärmeverksamhet”). Under perioden mellan datumet för undertecknande och
överlåtelsedatumet kommer Omorganisationen (enligt definition nedan) äga rum, vilket
innebär att de tillgångar som krävs för att bedriva Verksamheten (enligt definition nedan)
har delats upp och överförts till Bolaget genom ett avtal om överlåtelse av tillgångar, Bilaga
Bii (”Avtal om överlåtelse av tillgångar”), innefattande bl.a. kundavtal,
produktionsanläggningar och styrsystem, bränsleavtal, mark, överlåtbara tillstånd, lager
samt fjärrvärmenätverket. Bolaget kommer att ingå ett serviceavtal med Eskilstuna
Strängnäs Energi och Miljö AB (“ESEM”) rörande tjänster som ska tillhandahållas av ESEM
(“Övergångsavtalet”). Två ytterligare hyresavtal ska tillhandahållas Bolaget i enlighet med
Bilaga Biii (”Eldsunds hyresavtal”) och Bilaga Biv (”Gorsinges hyresavtal”). De tillgångar och
rättigheter som ska överlåtas enligt Avtalet om överlåtelse av tillgångar, Övergångsavtalet,
Eldsunds hyresavtal och Gorsinges hyresavtal benämns hädanefter som ”Affärstillgångar”.

C.

Säljaren önskar sälja Aktierna (enligt definitionen nedan) till Köparen och Köparen önskar
förvärva Aktierna från Säljaren i enlighet med villkoren nedan.

D.

Med hänsyn till det föregående har Parterna ingått detta Avtal.

1.

DEFINITIONER

1.1

Termer som i detta Avtal anges med versal begynnelsebokstav har den betydelse som tillskrivs
dem
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”Redovisningsskiljeman” syftar på en redovisningsexpert som, på en Parts begäran, ska
utses av Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut i syfte att lösa en tvist rörande den
utgående balansräkningen, den utgående nettoskulden, det utgående rörelsekapitalet samt
beräkningen av köpeskillingen. Redovisningsskiljemannen ska vara partner vid en ansedd
internationell revisionsbyrå.
”Redovisningsprinciper” syftar på de allmänt accepterade redovisningsprinciper som
används i Sverige (för att undvika tvivel ska Svensk god redovisningssed enligt K3 tillämpas),
eftersom sådana principer har tillämpats av SEVAB i utarbetandet av Räkenskaperna.
”Räkenskaper” syftar på redovisningen för SEVABs fjärrvärmeverksamhet per den 31
december 2020, här bifogad som Bilaga 1A.
”Närstående part” syftar på, med avseende på Person, (i) annan Person som direkt eller
indirekt kontrolleras av eller är under allmän kontroll av sådan förstnämnd Person, eller (ii)
annan Person som direkt eller indirekt kontrollerar eller gemensamt kontrollerar sådan
förstnämnd Person, (där “kontrollera” innebär förmågan att, direkt eller indirekt, styra eller
utöva inflytande över en Persons ledning eller tillvägagångssätt, genom ägarskap eller på
annat sätt, och ordet “kontroll” ska ha en betydelse som korrelerar till det förut nämnda).
”Avtalat rörelsekapital” syftar på ett avtalat rörelsekapital på 19 700 000 kronor.
”Avtal” syftar på detta aktieöverlåtelseavtal, inklusive dess bilagor.
“Tillämplig lag” syftar på alla lagar, bestämmelser eller rättsprinciper som är tillämpliga på
endera Parten eller Bolaget, allt efter omständigheterna.
”Avtal om överlåtelse av tillgångar” ska ha den betydelse som anges i Recit B ovan.
”Köpkurs” syftar på summan 1 500 000 000 (fri från likvida medel och räntebärande skulder)
”Verksamhet” syftar på produktionen, försäljningen och distributionen av fjärrvärme, el och
ånga motsvarande SEVABs fjärrvärmeverksamhet i enlighet med vad som angetts i
Omorganisationsplanen, som Bolaget kommer att kunna Company utföra med hjälp av
Affärstillgångarna.
”Affärstillgångar” ska ha den betydelse som anges i Recit B ovan.
”Bankdag” syftar på veckodag, måndag till fredag, då större affärsbanker i Sverige är
öppna, annat än endast för banktjänster via internet.
”Köpare” definieras i inledningen ovan.
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”Köparens koncern” syftar på Köparen och eventuell Person som direkt eller indirekt
kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med Köparen, genom
ägarskap eller på annat sätt, inklusive Bolaget efter Överlåtelse.
”Överlåtelse” syftar på färdigställande av det skeende som beskrivs i klausul 5.2.
”Utgående balansräkning” syftar på balansräkningen i enlighet med klausul 3.4.
”Överlåtelsedatum” syftar på datumet då Överlåtelsen ska äga rum i enlighet med klausul 5.1.
”Utgående nettoskuld” har den betydelse som anges i klausul 3.3.1.
”Utgående rörelsekapital” har den betydelse som anges i klausul 3.3.1.
”Aktiebolagslagen” syftar på den svenska lagen, med eventuella förändringar.
”Bolag” har den innebörd som definieras i Bakgrunden ovan.
”Avtalsmässiga förbindelser” syftar på de avtalsmässiga förbindelser som anges i klausul 8.
”Datarumsdokument” syftar på de due diligence-dokument som görs tillgängliga för
Köparen och dennes rådgivare, i enlighet med Bilaga 1B.
”Förslag tillutgående balansräkning” har den betydelse som anges i Klausul 3.4.1.
”Due Diligence” syftar på den due diligence som utförs av Köparen och dennes rådgivare
som omnämns i Klausul 9.5. 1.
”Eldsunds hyresavtal” ska ha den betydelse som anges i Recit B ovan.
”Inteckning” syftar på krav, avgift, pantbrev, kvarstad, option, sedvanerätt, avyttringsrätt,
pant, hypotisering, återtagandeförbehåll, förköpsrätt, förhandsrätt eller annan
tredjepartsrätt eller panträtt av något slag, eller annan inteckning eller rätt att skapa det
förut nämnda.
”Miljölagar” syftar på all tillämplig lagstiftning, bestämmelse eller obligatoriskt tillämplig
rättsprincip med avseende på föroreningar eller miljöskydd.
”Miljötillstånd” syftar på tillstånd, licens, medgivande, undantag, godkännande, dom,
beslut, registrering och annat bemyndigande eller meddelande som krävs enligt eventuella
Miljölagar för drivande av Verksamheten, såsom den förvaltas vid Överlåtelsedatumet.
”Miljöprocesser” syftar på brottsliga, civilrättsliga, juridiska, reglerande eller administrativa
processer, stämningar eller åtal som framlagts eller inletts av relevant myndighet eller
annan Person med avseende på brott mot miljölagar.
”Affärstillgångar” ska ha den betydelse som anges i Recit B ovan.
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”Uppskattad nettoskuld” syftar på 471 883 883 kronor, vilket är den Utgående nettoskuld
som uppskattats av Parterna i enlighet med vad som anges i Bilaga 3.4.1.
”Uppskattat utgående rörelsekapital” syftar på 6 415 415 kronor, vilket är det Utgående
rörelsekapital som uppskattats av Parterna i enlighet med vad som anges i Bilaga 3.4.1.
”Utgående nettoskuld” har den betydelse som anges i klausul 3.2.
”Immateriella rättigheter” syftar på de immateriella rättigheter som anges i Bilaga 1C.
”Nyckelpersoner” syftar på de personalfunktioner som anges i Bilaga1D, som ska erbjudas
nya anställningsavtal, i enlighet med klausul 4.1.3.
”Läckage” syftar på utdelning eller annan fördelning eller överlåtelse av värde, i enlighet
med definitionen i 17:e kapitlet, 1:a paragrafen av Aktiebolagslagen, som uttryckts,
bemyndigats, betalats eller gjorts från Bolaget till Säljaren eller någon av dennes Närstående
parter.
”Skada” syftar på direkt skada som Köparen ådragit sig eller drabbats av (inklusive rimliga
advokatarvoden) men innefattar inte indirekt skada på Köparen. Med avseende på
Avtalsmässiga förbindelser ska dock Skada betyda, utan duplicering, samtliga förluster,
skador eller kostnader som Säljaren eller Bolaget drabbas av eller ådrar sig.
”Väsentliga avtal” syftar på de avtal som anges i Bilaga 6.10.1(b).
”Nettoskuld” syftar på räntebärande skuld (inklusive räntebärande skuld till Säljaren)
inklusive eventuell obetald och upplupen ränta, utom Bolagets kontanter och bankkonton
samt likvida tillgångar, plus samtliga kostnader som rör förskottsbetalning och inlösen av
Bolagets alla hyresavtal, såsom anges i, och beräknas i enlighet med, Bilaga3.4.1.
”Parter” syftar på Säljaren och Köparen.
”Person” syftar på enskild person, juridisk person, statlig myndighet eller annan enhet med
ställning som juridisk person.
”Köpeskilling” har den betydelse som anges i klausul 3.1.
”Konto för köpeskilling” syftar på Säljarens bankkonto hos [Bank], med kontonummer,
8270-1, 4 833 070-8.
”Justerad köpeskilling” har den betydelse som anges i klausul 3.3.1.
”Fast egendom” syftar på den fasta egendom som ägs av Bolaget och anges i Schedule 6.6.1A.
”Omorganisation” syftar på de åtgärder som ska vidtas för att överlåta Affärstillgångarna till
Bolaget, i enlighet med Omorganisationsplanen.
”Omorganisationsplan” syftar på en avtalad plan som beskriver de praktiska åtgärder för
omorganisationen
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som ska vidtas av Säljaren eller, i vissa fall, Köparen (såsom anges initialt eller avtalas om
senare). Omorganisationsplanen, med dess inledande innehåll beskrivet i Bilaga 10.1
kommer fortlöpande att ändras (gradvis mellan Undertecknande och Överlåtelse) av
Parterna såsom avtalats i god tro, med det gemensamma syftet att underlätta fullgörandet
av Avtalet om överlåtelse av tillgångar och en ändamålsenlig start av Bolagets verksamhet, i
enlighet med de åtaganden och avsikter som uttrycks i detta Avtal samt Aktieägaravtalet.
”Köplagen” syftar på den svenska lagen, med eventuella förändringar.
”Sanktioner” syftar på ekonomiska eller finansiella sanktioner eller handelsembargon som
införs, tilldelas eller påtvingas vid tillfälle av (a) den amerikanska staten, inklusive dem som
administreras av ”Office of Foreign Assets Control” under USA:s finansdepartement eller
utrikesdepartement, (b) FN:s säkerhetsråd, EU, en av EU:s medlemsstater, Storbritanniens
finansministerium eller annan relevant sanktionsmyndighet.
”Säljare” har den innebörd som definieras i inledningen ovan.
“Säljarens kännedom” syftar på den faktiska kunskapen som Säljarens och Bolagets
styrelseledamöter, och Säljarens ledningsgrupp besitter, samt den kunskap de skulle besitta
efter vederbörlig utfrågning av Stefan Wennerström, chef för energi och återvinning på
ESEM.
”Säljare” har den innebörd som definieras i Recit B ovan.
”SEVABs fjärrvärmeverksamhet” har den innebörd som definieras i Recit B ovan.
”Aktieägaravtal” syftar på aktieägaravtalet mellan Parterna
rörande Bolaget.
”Aktier” syftar på 80 % av samtliga utestående 100 000 aktier i Bolaget, var och en med ett
kvotvärde på 1 krona, vilka representerar 80 % av Bolagets aktiekapital och röster.
”Datum för undertecknande” syftar på [•].
”Skatt” syftar på samtliga direkta eller indirekta skatter som införs av en statlig myndighet
eller domstol, tillsammans med eventuell ränta, viten, tilläggsavgifter eller tillägg till sådana
skatter.
”Transaktion” syftar på de tilltänkta transaktionerna i detta Avtal.
”Övergångsavtal” har den betydelse som anges i Recit B ovan, och med en avtalad form i
enlighet med Bilaga6.10.1(a).
”Garantier” syftar på de garantier som utges av Säljaren och anges i klausul 6.
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2.

FÖRSÄLJNING OCH KÖP

2.1

I enlighet med villkoren i detta Avtal, vid Överlåtelsen, ska Säljaren sälja Aktierna till
Köparen, och Köparen ska förvärva Aktierna av Säljaren.

2.2

Aktierna ska överföras tillsammans med samtliga upplupna förmåner och rättigheter
i anslutning därtill.

3.
3.1

KÖPESKILLING
Köpeskilling
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Köpeskillingen för Aktierna (”Köpeskillingen”) ska vara ett belopp som utgör 80 procent av
den sammanlagda summan av (i) Köpkursen, (ii) minus den Utgående nettoskulden, (iii) plus
(om differensen är positiv) eller minus (om differensen är negativ) differensen mellan det
Utgående rörelsekapitalet och det Avtalade rörelsekapitalet, i enlighet med Bilaga 3.1.
Köpeskillingen ska betalas genom en Uppskattad köpeskilling och en Justerad köpeskilling.
Den Uppskattade köpeskillingen ska vara den som anges i klausul 3.2 och den Justerade
köpeskillingen ska fastställas i enlighet med klausulerna 3.3 och 3.4. Säljaren har
huvudansvaret för att genomföra omorganisationen samt för att ombesörja att Bolaget
erhåller Verksamheten och inget annat än Verksamheten. Köpeskillingen är baserad på
sådana antaganden samt på Förslaget till utgående balansräkning som upprättats av
Säljaren. I den utsträckning det finns andra skulder (ansvarsförbindelser eller övriga) i
Bolaget än de som Bolaget inkluderat i Förslaget till utgående balansräkning, ska
Köpeskillingen justeras i enlighet med dessa (såtillvida den inte redan påverkats av den
Justerade köpeskillingen).
3.2

Uppskattad köpeskilling
Parterna har avtalat om att Köparen ska erlägga en uppskattad köpeskilling som vederlag för
Aktierna med beloppet 811 866 811 kronor (”Uppskattad köpeskilling”), vilken har
beräknats motsvara 80 % av den sammanlagda summan av (i) Köpkursen, (ii) minus ett
belopp uppgående till 471 883 000 kronor, vilket är den Uppskattade nettoskulden, och (iii)
plus eventuell differens mellan det Uppskattade utgående rörelsekapitalet och det Avtalade
rörelsekapitalet (om differensen är positiv) eller minus (om differensen är negativ).

3.3

Justerad köpeskilling

3.3.1

Vid färdigställandet av den Utgående balansräkningen och fastställandet av (i) Nettoskulden
vid Överlåtelsedatumet (”Utgående nettoskuld”), samt (ii) Rörelsekapitalet vid
Överlåtelsedatumet (”Utgående rörelsekapital”) i enlighet med klausul 3.4, ska den
Uppskattade köpeskillingen justeras enligt följande (”Justerad köpeskilling”).

3.3.2

Om Överlåtelse äger rum efter den 31 december 2021, justeras de värden enligt vilka
Omorganisationen ska göras för att spegla förändringar i de överförda tillgångarnas
taxeringsvärden. Parterna avtalar om att sådana justeringar inte ska påverka Köpeskillingen
och Säljaren ska informera Köparen om de nya värdena innan Omorganisationen
genomförs samt bekräfta att det inte kommer att få sådana effekter på Köpeskillingen om
värdena varit kända när den Utgående balansräkningen utarbetades. Den Uppskattade
köpeskillingen ska justeras ned krona för krona om, och i den utsträckning som, 80 procent
av den Utgående nettoskulden överstiger 80 procent av den Uppskattade nettoskulden,
samt justeras upp krona för krona
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om, och i den utsträckning som, 80 procent av den Utgående nettoskulden understiger 80
procent av den Uppskattade nettoskulden.
3.3.3

Den Uppskattade köpeskillingen ska även justeras upp krona för krona om, och i den
utsträckning som, 80 procent av det Utgående rörelsekapitalet överskrider 80 procent av det
Uppskattade utgående rörelsekapitalet, samt justeras ned krona för krona om, och i den
utsträckning som, 80 procent av det Utgående rörelsekapitalet är lägre än 80 procent av det
Uppskattade utgående rörelsekapitalet.

3.3.4

Erläggande av den Justerade köpeskillingen ska ske genom överföring av omedelbart
tillgängliga medel inom tio (10) Bankdagar efter det datum då Köpeskilling, Utgående
balansräkning, Utgående nettoskuld och Utgående rörelsekapital ska anses vara
färdigställda i enlighet med klausul 3.4.

3.4

Balansräkningens slutdatum

3.4.1

Säljaren ska upprätta ett utkast av den Utgående balansräkningen inom sextio (60)
Bankdagar efter Överlåtelsedatumet (”Förslag till utgående balansräkning”) som ska
upprättas i enlighet med Redovisningsprinciperna och i det format som anges i Bilaga
3.4.1, och ska upprättas som om Omorganisationen hade slutförts Överlåtelsedatumet.

3.4.2

Säljaren ska, senast inom sextio (60) Bankdagar efter Överlåtelsedatumet tillhandahålla
Förslaget på utgående balansräkning till Köparen, samt en separat rapport baserad på
Förslaget till utgående balansräkning, som anger Säljarens föreslagna beräkning av den
Utgående nettoskulden, det Utgående rörelsekapitalet och Köpeskillingen.

3.4.3

Köparen ska, efter Överlåtelse, ombesörja att Säljaren och dennes representanter har rimlig
åtkomst till Bolagets finansiella redovisning och räkenskaper samt rimlig åtkomst till
Bolagets ledning, i syfte att bereda Förslaget på utgående balansräkning och beräkningen
av Utgående nettoskuld, Utgående rörelsekapital och Köpeskilling.

3.4.4

Inom trettio (30) Bankdagar efter att Förslaget på utgående balansräkning överlämnats till
Köparen kan Köparen inlämna till Säljaren en skriftlig rapport som i detalj anger de poster
och summor i Förslaget till utgående balansräkning till vilka Köparen inte samtycker,
inklusive en separat rapport med Köparens beräkning av Utgående nettoskuld, Utgående
rörelsekapital och Köpeskilling.

3.4.5

I händelse av att Köparen inte överlämnar en rapport till Säljaren inom den period som
föreskrivs i klausul 3.4.4 eller, om en sådan rapport överlämnas, i den utsträckning sagda
rapport inte anför brist på samtycke rörande poster och summor, ska Köparen anses ha
accepterat Förslaget på utgående balansräkning (vilket därpå ska utgöra den Utgående
balansräkningen), den Utgående nettoskulden, det Utgående rörelsekapitalet samt
Köpeskillingen såsom dessa överlämnats av Säljaren och föreslagits av Säljaren.

3.4.6

Eventuellt brist på samtycke rörande Förslag på utgående balansräkning, Utgående
nettoskuld, Utgående rörelsekapital och Köpeskilling ska avgöras på följande sätt. Under
en period på femton (15) Bankdagar efter att Säljaren emottagit en skriftlig rapport i
enlighet med klausul 3.4. 4 ska Parterna försöka lösa tvisten och fastställa
ändamålsenligheten med tvisten som anges i sagda rapport eller rapporter.
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3.4.7

Om, i slutet av den femton (15) Bankdagar långa perioden som anges i klausul 3.4.6,
Parterna inte har löst tvistefrågan ska, på skriftlig begäran från endera Parten, frågan
hänskjutas till skiljeförfarande i vilket Redovisningsskiljemannen ska agera ensam
skiljeman.

3.4.8

Redovisningsskiljemannen ska endast beakta de poster och summor till vilka Köparen inte
samtycker i enlighet med klausul 3.4.4 och, inom fyrtiofem (45) Bankdagar efter
hänskjutandet till denne, ska denne avgöra varje tvistefråga i enlighet med villkoren häri,
med Redovisningsprinciperna och med frågor som inte är tvistiga.
Redovisningsskiljemannens beslut ska vara slutgiltigt och bindande för båda Parter med
avseende på Utgående balansräkning, Utgående nettoskuld, Utgående rörelsekapital och
Köpeskilling.

3.4.9

Parterna ska dela lika på Redovisningsskiljemannens avgifter och kostnader .

4.
4.1

ÖVERLÅTELSEVILLKOR; UPPSÄGNING
Överlåtelsevillkor

4.1.1

Transaktionen ska villkoras av att Säljarens styrelse och Strängnäs kommunfullmäktige och
kommunstyrelse före 31 januari, 2022 godkänner Transaktionen samt detta Avtal, och att
Strängnäs kommunfullmäktiges godkännande är slutgiltigt och bindande, om inte Säljaren
avstår från sina anspråk.

4.1.2

Transaktionen ska villkoras av ett godkännande från Säkerhetspolisen
i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

4.1.3

Transaktionen ska villkoras av (i) att nyckelpersonerna accepterar Bolagets
anställningsavtal med samma, eller bättre, villkor än de hade tidigare, eller (ii) att Bolaget
har erhållit nödvändig åtkomst till tjänster som motsvarar de tjänster som tillhandahålls
av nyckelpersonerna i enlighet med Övergångsavtalet.

4.1.4

Transaktionen ska villkoras av att samtliga åtgärder som anges i Omorganisationsplanen
(såsom den ändrats fram till tiden för Överlåtelsen) har vidtagits och slutförts samt att
samtliga villkor, godkännanden och tillstånd som krävs för genomförandet av
Omorganisationsplanen har erhållits, i varje fall med Köparens acceptans, inom rimliga
gränser, om dessa inte frånträtts av Köparen. Varje Part ska på ett affärsmässigt rimligt sätt
anstränga sig för att tillse att alla sådana åtgärder för vilka den andra Parten inte är ansvarig
och som anges i Omorganisationsplanen slutförs.

4.2

Uppsägning

4.2.1

Om villkoren i klausul 4.1 inte har uppfyllts eller om Säljaren eller Köparen avstår från
anspråk, allt efter omständigheterna, innan 31 mars 2022, ska Parterna i god tro förhandla i
syfte att lösa situationen. Om Parterna inte har kommit överens inom sextio (60) Bankdagar
därefter ska endera Part ha rätt att säga upp detta Avtal genom att meddela den andra
Parten.

4.2.2

I händelse av uppsägning av detta Avtal i enlighet med denna klausul 4.2 har Parterna inte
några vidare skyldigheter gentemot varandra enligt detta Avtal, dock under förutsättning
att en Part
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ska hållas ansvarig för eventuella förluster, kostnader eller utgifter som den andra Parten
ådragit sig eller utbetalat som en konsekvens av den första Partens brott mot eventuella
förpliktelser enligt denna bestämmelse.
4.2.3

I händelse av uppsägning av detta Avtal i enlighet med denna klausul 4.2,, ska Köparen
omgående överlämna till Säljaren, alternativt förstöra, samtliga dokument, arbetspapper
och annan information som Köparen har i sin ägo, och som rör transaktionen, oavsett om
dessa erhölls före eller efter verkställigheten därav, som har tillhandahållits av Säljaren, om
inte annat följer av möjligheten att återbörda eller förstöra dem enligt Köparens val.

4.2.4

Bestämmelserna i klausul 11.1 (Sekretess), 11.2 (Tillkännagivanden), 11.12 (Tvister) och
11.13 (Gällande lag) ska fortsätta att gälla efter eventuell uppsägning av detta Avtal i
enlighet med denna Klausul 4.2.

5.
5.1

ÖVERLÅTELSE
Överlåtelse ska äga rum på Skarp Advokatbyrås kontor i Stockholm, Sverige, kl. 09.00, (i) den
sista Bankdagen i den månad då villkoret i klausul
4.1 uppfylls eller åsidosätts, eller tio (10) Bankdagar därefter, vilkendera infaller senast,
eller (ii) annan sådan Bankdag som Parterna avtalar om (”Överlåtelsedatumet”).

5.2

På Överlåtelsedatumet ska följande händelser, erforderligt i rätt ordning för att fullborda de
tilltänkta transaktionerna, slutföras i följande ordning (men ska anses ha slutförts samtidigt):
(a)

varje Part ska inge skriftliga bevis för att villkoren i klausul 4.1, och för vilka Parten är
ansvarig, har uppfyllts eller åsidosatts. I händelse av att sådana bevis inte existerar,
ska varje Part istället inge ett skriftligt dokument bekräftar att det relevanta villkoret
har uppfyllts eller åsidosatts;

(b)

Köparen ska erlägga den Uppskattade köpeskillingen i enlighet med klausul 3.2 i
betalning till Säljaren genom elektronisk överföring av omedelbart tillgängliga medel
till Kontot för köpeskilling;

(c)

Köparen ska tillhandahålla skriftlig bekräftelse från relevanta långivare på att Bolagets
lån, i enlighet med Bilaga 5.2(c) har återbetalats eller sagts upp (allt efter
omständigheterna). Solör ska finansiera 100 procent av återbetalningen av lånen från
SEVAB som inte finansieras genom eget kapital i enlighet med Verksamhetsplanen
(som den definieras i Aktieägaravtalet);

(d)

Säljaren ska överlämna avskedsansökningar (i sådan form som anges i Bilaga 5.2(d)
från Bolagets styrelseledamöter och suppleanter, gällande från Överlåtelsedatumet, i
vilka ansökningar sådana ledamöter även avstår från samtliga krav på Bolaget (med
undantag för upplupen men ej utbetald ersättning för tiden fram till
Överlåtelsedatumet som har redovisats för Köparen);

(e)

Säljaren ska överlämna till Köparen en fullmakt som bemyndigar de personer som
utses av Köparen att representera Bolaget i samtliga frågor fram till att nya
styrelseledamöter har registrerats hos Bolagsverket;

(f)

Säljaren ska ombesörja att Köparen skrivs in som ägare till Aktierna i Bolagets
aktiebok och överlämnar den uppdaterade aktieboken till Köparen;
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Köparen ska ombesörja att Bolaget håller en extra bolagsstämma vid vilken de
styrelseledamöters och suppleanters i Bolaget avgångar som anges i klausul 5.2(d)
erkänns av Köparen, och Köparen ska tillsätta nya styrelseledamöter i Bolaget samt
till Säljaren överlämna en kopia (inklusive mottagningsbevis) på den
registreringsansökan som inlämnats till Bolagsverket i detta syfte; och
Säljaren ska ombesörja (före eller på Överlåtelsedatumet) att Bolaget och Eskilstuna
Strängnäs Energi och Miljö AB ingår Övergångsavtalet samt ska överlämna en
motsvarighet till det verkställda Övergångsavtalet till Köparen.

5.3

Överlåtelsen ska anses ha ägt rum då samtliga händelser som anges i klausul 5.2 har
slutförts eller, om någon av dessa händelser inte har slutförts, när den Part som inte
ansvarar för slutförandet av en sådan händelse skriftligen har bekräftat att Överlåtelse
icke desto mindre ska anses ha ägt rum.

6.

SÄLJARENS GARANTIER

6.1

Säljaren ger följande garantier per Datumet för undertecknande, om annat ej uttryckligen
anges i denna klausul 6.
Befogenhet

6.1.1

Säljaren är vederbörligen organiserad och har giltig existens enligt svensk lag.

6.1.2

Säljaren har, med förbehåll för klausul 4.1,, erforderlig rätt, makt och myndighet att
verkställa och leverera detta dokument och varje annat dokument och instrument som
levereras i samband härmed, och fullbordandet av Transaktionen kommer inte att leda till
ett brott mot Tillämplig lag eller bestämmelserna i Säljarens bolagsordning. Detta Avtal och
andra dokument eller instrument som verkställs i samband med detta Avtal kommer, vid
verkställande, och med förbehåll för klausul 4.1, utgöra giltiga och bindande förpliktelser
för Säljaren.

6.2

Bolag

6.2.1

Bolaget är vederbörligen organiserat och lyder under enligt svensk lag.

6.2.2

Bolaget är ett nyetablerat svenskt aktiebolag och har inte bedrivit någon
verksamhet innan Omorganisationen.

6.2.3

Säljaren äger rättmätigt Aktierna utan begränsningar och Aktierna har giltigt utfärdats,
beviljats och till fullo betalats och är fria från Inteckningar. Aktierna utgör Bolagets
fullständiga utfärdade aktiekapital. Ingen annan Person har rätt till Aktierna, och ingen
tredje part har framlagt, eller hotat framlägga, några krav på Säljaren rörande anspråk på
Aktier.

6.2.4

Säljaren är registrerad som ägaren till Aktierna i Bolagets aktiebok.

6.2.5

Bolaget har inga utestående konvertibla skuldebrev, warrants, skuldebrev med rätt till
eller option på att teckna sig för nya aktier eller vinstandelsbevis eller liknande som
förbinder Bolaget att utfärda värdepapper eller aktier, eller något annat
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6.2.6

Bolaget äger inte aktier i någon annan Person eller bedriver, eller har avtalat om att bedriva,
verksamhet i partnerskap med, eller som andelsägare i, ett samriskföretag med någon
annan Person.

6.3

Verksamhet

6.3.1

Vid Överlåtelsedatumet ska Bolaget äga, hyra eller på annat sätt rättmätigt inneha
Affärstillgångarna, utom sådana tillgångar som förbrukas eller avyttras i den ordinarie
verksamheten eller som avyttras som en del av Omorganisationen. [Med undantag för vad
anges i detta Avtal är sådana tillgångar inte intecknade till förmån för någon Person.] De
Affärstillgångar som innehas av Bolaget efter Omorganisationen utgör samtliga tillgångar
och rättigheter som krävs vid Överlåtelsedatumet för Bolagets ändamålsenliga drift av
Verksamheten, helt fristående och utan behov av att förvärva ytterligare tillgångar,
fastigheter, rättigheter eller tjänster som inte anges i detta Avtal, huvudsakligen på samma
sätt och, och i allt väsentligt, till samma kostnad som SEVABs fjärrvärmeverksamhet har
bedrivits av SEVAB före Omorganisationen, med förbehåll för kostnadsskillnader som
uppstår på grund av Omorganisationen som specificeras i Omorganisationsplanen.

6.4

Ekonomi

6.4.1

Räkenskaperna (a) ger en rättvisande bild av SEVABs fjärrvärmeverksamhets resultat per
den 31 december 2020, och (b) har upprättats i enlighet med Redovisningsprinciperna.

6.4.2

Bolaget har inte från Säljaren eller något därtill Närstående bolag
mottagit villkorat aktieägartillskott eller annat tillskott i form av aktier eller kapital som kan
medföra
återbetalningsskyldighet.

6.4.3

Bolaget eller Verksamheten har inte erhållit eller tilldelats statliga eller andra offentliga
subventioner, mottagit lån eller stöd från stat, kommun eller andra offentliga
institutioner eller EU, eller på något annat sätt mottagit ekonomiskt stöd som kräver,
kommer att kräva eller kan komma att kräva återbetalning, och Omorganisationen utgör
inte något av det ovan nämnda.

6.4.4

SEVABs årsrapporter har ingetts till relevanta myndigheter i god tid, och, såtillvida de
påverkar Verksamheten, ger en rättvisande bild av tillgångar, skulder och ekonomisk
ställning i enlighet med bokföringslagen.

6.5

Skatter

6.5.1

Samtliga deklarationer och rapporter som Bolaget måste inge har vederbörligen och i rätt
tid ingetts till ändamålsenlig myndighet och sådana deklarationer är, i allt väsentligt,
sanna, korrekta och fullständiga

6.5.2

All uppskattad och betalbar skatt på Bolaget, om tillämpligt, har betalats till fullo, och all
uppskattad men ännu inte betalbar skatt på Bolaget har reserverats i redovisningen i den
utsträckning som krävs i enlighet med Redovisningsprinciperna.
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Inga revisioner, utredningar, undersökningar eller processer har inletts av någon
skattemyndighet som rör Bolagets eller SEVABs skatter och enligt Säljarens kännedom finns
heller inga förestående revisioner, utredningar, undersökningar eller processer.

6.5.4

Omstruktureringen kommer inte att leda till några skattemässiga konsekvenser för
Bolaget, dock med villkoret att Bolaget inger relevanta deklarationer i samarbete med och
i enlighet med Säljarens rimliga instruktioner och i rätt tid.

6.6

Fast egendom och hyrda lokaler

6.6.1

Bilaga 6.6.1A listar all Fast egendom per Datumet för undertecknande respektive
Överlåtelsedatumet, som har använts för att bedriva SEVABs fjärrvärmeverksamhet och
som Bolaget har erhållit genom Avtalet om överlåtelse av tillgångar (inklusive avtal om
överlåtelse av fastigheter). Den Fasta egendom som Bolaget äger vid Överlåtelsedatumet är
fri från alla inteckningar, med undantag för vad som anges i utdraget från
Fastighetsregistret som bifogas i Bilaga 6.6.1B.

6.6.2

Med avseende på Bolagets Fasta egendom eller hyrda lokaler finns ingen tvist med
någon Person rörande användningen av sådan Fast egendom eller sådana lokaler.

6.6.3

Förutom de avtal som sagts upp, ändrats eller ingåtts i enlighet med Omorganisationen är
samtliga hyresavtal och nyttjanderättsavtal/arrendeavtal under vilka Bolaget hyr lokaler
giltiga, bindande och verkställbara i enlighet med deras respektive villkor och har redovisats i
datarumsdokumenten. Hyres- och arrendeavtalen, under vilka Bolaget hyr lokaler, som
ingåtts eller justerats som en del av Omorganisationen är giltiga, bindande och verkställbara
per Överlåtelsedatumet.

6.6.4

Bolaget har, eller har laglig rätt att erhålla, samtliga nödvändiga markrättigheter för att
bedriva Verksamheten. Under de senaste fem åren har varken Säljaren, SEVAB eller Bolaget
mottagit någon skriftlig kungörelse från tredje part som bestrider giltigheten i SEVABs eller
Bolagets rättigheter, vare sig under kontrakt, servitut eller ledningsrätt, eller i övrigt rätten
att bygga, underhålla och driva fjärrvärmeverk.

6.7

Anställda

6.7.1

Det finns inga anställda i Bolaget vid Datumet för undertecknande.

6.7.2

Bolaget har inte ingått kollektivavtal.

6.7.3

Samtliga eventuella förhandlingar som krävs av Bolaget med fackföreningar eller liknande
parter under kollektivavtal eller i övrigt som ett resultat av Omorganisationen kommer att
genomföras innan Överlåtelse sker.

6.8

Immateriella rättigheter

6.8.1

Bolaget är registrerad till de immateriella rättigheterna.

6.8.2

Enligt Säljarens kännedom begår ingen Person brott mot de immateriella rättigheterna.

6.8.3

Under de 36 månaderna som föregått Datumet för undertecknande har inte Bolaget, SEVAB
eller Säljaren
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mottagit något krav som anför att de begår brott mot eventuella immateriella rättigheter
tillhörande annan Person.
6.9

Närstående part

6.9.1

Förutom vad som anges i Bilaga 6.9.1 finns inga avtal eller arrangemang, annat än på
marknadsmässiga villkor och baserade på kommuntariffer, mellan Bolaget, på ena sidan,
och Säljaren eller något av dess Närstående bolag.

6.9.2

Bolaget har inte utfärdat några garantier eller ställt ut andra säkerheter som
förpliktigar Säljaren eller dennes Närstående bolag eller någon annan part.

6.10

Avtal

6.10.1

Samtliga avtal som används i Verksamheten har tagits över eller överförts till Bolaget under
Avtalet om överlåtelse av tillgångar (eller hanterats i enlighet med detta Avtal) förutom dem
där leveranser fortsätter att tillhandahållas i enlighet med Övergångsavtalet, Bilaga
6.10.1(A). Samtliga avtal som är väsentliga för Verksamheten är listade i Bilaga 6.10.1(B)
(”Väsentliga avtal”).

6.10.2

Med undantag för vad som anges i Datarumsdokumenten är Bolaget inte part i något
skriftligt avtal som, i sin ordalydelse, ger motparten rätt att avsäga sig eller väsentligt justera
sina skyldigheter gentemot Bolaget eller på annat sätt annullera sina skyldigheter enbart på
grund av Transaktionen, och inga av Bolagets nuvarande väsentliga kunder eller leverantörer
har informerat Säljaren eller, enligt Säljarens kännedom, Bolaget, fram till Datumet för
undertecknande, att de avser att sluta göra affärer med Bolaget, eller väsentligen minska
omfattningen av de affärer som sådana kunder och leverantörer har med Bolaget.

6.11

Försäkringar

6.11.1

Bolaget är fram till Överlåtelsedatumet försäkrat under försäkringar som tagits ut av
Säljaren och som anges i Bilaga 6.11.1.

6.11.2

Premierna för sådana försäkringar har betalats i tid och, enligt Säljarens kännedom, finns
det ingen försummelse med avseende på bestämmelser i sådana försäkringar och
Bolaget har i vederbörlig tid meddelat relevant försäkringsbolag om samtliga kända
anspråk som därmed kan försäkras.

6.12

Efterlevnad

6.12.1

SEVABs fjärrvärmeverksamhet har i allt väsentligt bedrivit Verksamheten i enlighet med
Tillämplig lag.

6.12.2

Bolaget har med förbehåll för klausul 6.13 i samtliga väsentliga aspekter erhållit alla de
tillstånd eller licenser från myndigheter som krävs för den nuvarande verksamheten.

6.12.3

Per Datumet för undertecknande har Bolaget eller SEVAB inte emottagit något anmodan
från någon statlig myndighet om brott mot (i) något tillstånd eller någon licens som krävs
för nuvarande verksamhet, eller (ii) tillämplig lag.

6.13

Miljön
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Per Datumet för undertecknande har samtliga miljötillstånd för SEVABs
fjärrvärmeverksamhet erhållits av SEVAB och dessa är i kraft och tillräckliga med avseende
på både nuvarande omfattning och den fortsatta Verksamheten utan förändringar i
verksamhetsmetoden.

6.13.2

Per Överlåtelsedatumet har samtliga Miljötillstånd som krävs för att Bolaget ska kunna
bibehålla Verksamheten utan ändringar i verksamhetsmetoden, tillämpats i enlighet med
Omorganisationsplanen.

6.13.3

Bolaget eller SEVAB, såtillvida det påverkar Verksamheten, är inte part i några
rättsprocesser avseende miljöfrågor och enligt Säljarens kännedom finns inga förestående
rättsprocesser avseende miljöfrågor. Varken Säljaren eller SEVAB, såtillvida det påverkar
Verksamheten, har under de tolv månaderna före Datumet för undertecknande emottagit
en skriftlig anmodan som gör gällande väsentliga brott mot någon miljölagstiftning eller
något miljötillstånd.

6.13.4

Bolaget ska inte hållas ansvarigt för eventuella brott mot Tillämplig lag rörande
miljöfrågor som är hänförliga till tiden före Överlåtelsedatumet.

6.14

IT

6.14.1

Bolaget har rätten, antingen såsom ägare eller under giltiga och bindande licenser på
marknadsmässiga villkor i enlighet med relevanta avtal, att använda all väsentlig
programvara och hårdvara som för närvarande används i SEVABs fjärrvärmeverksamhet.

6.14.2

Det har inte inträffat något haveri eller funktionsfel i något IT-system som har orsakat
väsentlig driftstörning eller avbrott rörande SEVABs fjärrvärmeverksamhet (annat än
mindre och sedvanliga störningar från tid till annan) och som fortfarande består.

6.14.3

Per Datumet för undertecknande är den befintliga kapaciteten och prestandan i SEVABs ITsystem, enligt Säljarens rimliga åsikt, tillräcklig för den nuvarande driften av Bolagets
Verksamhet. Enligt Säljarens rimliga åsikt finns inget behov av ytterligare väsentliga
investeringar under de kommande två räkenskapsåren (exklusive eventuella
återkommande investeringar som görs i den normala verksamheten), utom de som görs i
enlighet med Omorganisationsplanen.

6.15

Rättsprocesser och tvister
Det finns per Datumet för undertecknande inga förestående stämningar, administrativa
ärenden, skiljeförfaranden eller andra rättsprocesser eller utredningar såvitt Säljaren
känner till, och inga sådana förestående stämningar eller rättsprocesser som Bolaget eller
Verksamheten bedriver gentemot andra Personer.

6.16

Normal verksamhet
Under tiden mellan SEVABs senaste årsrapport och Datumet för undertecknande har
Bolaget och SEVAB, såtillvida det påverkar Verksamheten, bedrivit normal verksamhet.

6.17

Information
Enligt Säljarens kännedom är de Datarumsdokument rörande Bolaget
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och de Affärstillgångar som Säljaren tillhandahållit Köparen under Due Diligencegranskningen i allt väsentligt sanna och korrekta. Det finns ingen väsentlig information som
rör Bolaget, Affärstillgångarna eller SEVABs fjärrvärmeverksamhet och som rimligen krävs
för Köparens utvärdering av Bolaget eller Affärstillgångarna som, enligt Säljarens kännedom,
inte har redovisats för Köparen och som Säljaren har anledning att tro skulle kunna påverka
en typisk köpares beslut att förvärva Aktierna i enlighet med villkoren i detta Avtal.
7.

KÖPARENS GARANTIER

7.1

Köparen ger följande garantier per Datumet för undertecknande samt Överlåtelsedatumet,
om inte annat anges nedan.
Befogenhet

7.1.1

Köparen är vederbörligen organiserad och lyder under svensk lag.

7.1.2

Köparen har fullständiga rättigheter och myndighet att verkställa och uppfylla detta Avtal
och samtliga andra dokument och instrument som levereras i anslutning härtill. Ingående av
Avtalet och fullbordandet av Transaktionen kommer inte att leda till brott mot tillämplig lag
eller bestämmelserna i Köparens bolagsordning, domstols eller myndighets föreläggande,
dom eller förordning, eller mot något avtal i vilket Köparen är part eller till vilket Köparen är
bunden. Detta Avtal och andra dokument eller instrument som verkställs i samband med
detta avtal kommer att, vid verkställande, utgöra giltiga och bindande skyldigheter för
Köparen i enlighet med villkoren i dessa.

7.2

Finansiering
Köparen har säkrat tillräcklig och icke villkorad finansiering eller har egna tillgängliga medel
för att kunna fullborda de tilltänkta transaktionerna i detta Avtal samt för att erlägga
betalningar som Köparen gör eller kan komma att behöva göra i enlighet med Avtalet.

7.3

Inga krav
Köparen är per Datumet för undertecknande inte medveten om några fakta eller
omständigheter som kan berättiga Köparen att rikta krav mot Säljaren under detta Avtal och
Säljaren är per Datumet för undertecknande inte medveten om några fakta eller
omständigheter som kan berättiga Säljaren, eller dennes Närstående bolag, att rikta krav
mot Bolaget eller Köparen.

8.
8.1

AVTALSMÄSSIGA FÖRBINDELSER
Bedrivande av verksamhet

8.1.1

Under tiden mellan Datumet för undertecknande och Överlåtelsedatumet ska Säljaren
ombesörja att SEVABs fjärrvärmeverksamhet, och Verksamheten efter slutförd
Omorganisation, bedrivs normalt i enlighet med tidigare praxis, innebärande att Säljaren
inte ska fördröja, uppskjuta eller på annat sätt ändra graden av underhåll, eller investeringsoch underhållspraxis. Klausul 8.1.1 ska inte begränsa eller förhindra:
(a)
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(b)

något som i den normala driften av verksamheten är i enlighet med etablerad praxis;

(c)

något som Bolaget rimligen företar sig i samråd med Köparen i en allmänt
accepterad ”force majeure”-situation i syfte att minimera eventuella skadliga
effekter av en sådan situation;

(d)

färdigställandet eller utförandet av eventuella skyldigheter i enlighet med avtal
eller arrangemang som Bolaget ingått före Datumet för undertecknande och som
har redovisats för Köparen i datarumsdokument;

(e)

eventuellt tvingande åtgärd i enlighet med krav under tillämplig lag; eller

(f)

åtgärd som föreskrivs eller är tilltänkt i detta Avtal, inklusive men inte begränsat till
alla åtgärder som vidtas i syfte att genomföra Omorganisationen.

8.1.2

Köparen bemyndigar härmed den Person som anges som Köparens kontaktperson i klausul
11.3 (Meddelanden) under perioden mellan Datumet för undertecknande och Överlåtelsedatumet, att
representera Köparen och samtycka i enlighet med klausul 8.1.1(a).

8.2

Utbyte av ledamöter och beviljande av ansvarsfrihet

8.2.1

Köparen ska, förutsatt att Bolagets revisorer inte rekommenderar att ansvarsfrihet inte
beviljas och i så måtto det tillåts under tillämplig lag, vid den första bolagsstämman efter
Överlåtelsedatumet ansvarsbefria samtliga styrelseledamöter och suppleanter före
Överlåtelsen, som avgår i enlighet med klausul 5.2(d) (Överlåtelse) för perioden fram till
och med Överlåtelsedatumet.

8.2.2

Köparen förbinder sig att inte rikta, och förbinder sig att ombesörja att Bolaget inte riktar
några krav (annat än för bedrägeri eller grov oaktsamhet) mot styrelseledamöter och
suppleanter som avgår i enlighet med klausul 5.2(d) (Överlåtelse) rörande handling eller
underlåtenhet i deras roller som styrelseledamöter och suppleanter som ägde rum fram till
och med Överlåtelsedatumet.

8.3

Tillgång och stöd
Vid Överlåtelsen, och med rimligt varsel, ska Köparen ge Säljaren, och dennes revisorer,
jurister och andra representanter, tillgång till sådan information, personal och stöd rörande
Bolaget som kan vara nödvändig för Säljarens finansiella rapportering och redovisning samt
eventuella skattefrågor, eller svaromål eller käromål i, eller genmäle som krävs i samband
med, rättsprocess, åtal eller annan talan som väcks av tredje part i enlighet med vad som
anges i klausul 9.9.

8.4

Kontaktförbud
Köparen förbinder sig att inte före Överlåtelsen kontakta Bolagets eller SEVABs
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kunder, leverantörer, anställda eller liknande, utan att först inhämta skriftligt godkännande
från Säljaren, eller om det sker som en del av Köparens normala verksamhet och då endast
när sådana kontakter inte på något sätt rör Transaktionen.
8.5

Ytterligare garantier
Om inte annat följer av villkoren i detta Avtal ska endera Parten göra sitt bästa för att vidta
alla åtgärder, eller tillse att åtgärder vidtas, samt att göra allt som krävs enligt Tillämplig lag
för att fullborda Transaktionen, inklusive, men inte begränsat till, att verkställa och leverera
sådana dokument, certifikat, avtal och annan dokumentation samt att vidta sådana andra
åtgärder som kan krävas för att fullborda de tilltänkta transaktionerna i detta Avtal.

8.6

Efterlevnad
Säljaren förbinder sig att ombesörja att SEVAB under Övergångsavtalets varaktighet (i) vidtar
alla åtgärder och gör allt vad som krävs för att uppfylla villkoren i Aktieägaravtalet rörande
ESEM som ingicks mellan SEVAB och Eskilstuna Energi och Miljö AB, (ii) avstår från åtgärd
eller underlåtenhet som riskerar leda till förtida uppsägning av ovannämnda Aktieägaravtal,
samt (iii) avstår från att säga upp ovannämnda Aktieägaravtal. I händelse av att Eskilstuna
Energi och Miljö AB säger upp Aktieägaravtalet under Övergångsavtalets löptid ska Säljaren
ombesörja att SEVAB bestrider sådant uppsägningskrav och vidtar sådana rimliga
korrigerande åtgärder som krävs för att upphäva sådan uppsägning.

9.
9.1

SKADEERSÄTTNING
Köparens rätt till gottgörelse

9.1.1

Om inte annat följer av de begränsningar och inskränkningar som anges i denna klausul 9 ska
Säljaren
hålla Köparen skadeslös för eventuell Skada till följd av Säljaren brott mot detta Avtal i
enlighet med följande.

9.1.2

Eventuell betalning erlagd av Säljaren i enlighet med klausul 9.1.1 ska, endast med
avseende på skatter och redovisning, anses utgöra en reduktion av Köpeskillingen.

9.2

Begränsningar i tid

9.2.1

Köparen har inte rätt att rikta krav i enlighet med detta Avtal, oavsett om sådant krav
baseras på ett brott mot Garantierna, de Avtalsmässiga förbindelserna eller andra
föreskrifter i detta Avtal, om inte Köparen skriftligen har meddelat Säljaren om sådana krav,
med en detaljerad beskrivning av kraven och, så långt som möjligt, beräknat den påstådda
Skadan, inom trettio (30) Bankdagar efter att Köparen eller Bolaget upptäckte, eller borde
ha upptäckt, de fakta och omständigheter som ledde till kravet, dock med förbehållet att
Köparens underlåtenhet att göra detta endast ska minska Säljarens skadeståndsansvar
gentemot
Köparen för sådant brott om, och såtillvida, sådan underlåtenhet har äventyrat Säljarens
rättigheter eller förvärrat Skadan samt, om kravet gäller brott mot Garanti, i alla
händelser inom tolv (12 månader efter Överlåtelsedatumet, efter vilket Säljarens
skadeståndsansvar, enligt denna bestämmelse, för brott mot Garanti upphör.

9.2.2

Begränsningen i tid som anges i klausul 9.2.1 ska inte gälla för krav:
(a)
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(Bolag) för vilka den lagstadgade preskriptionstiden enligt tillämplig lag ska gälla;
som rör brott mot de Garantier som anges i klausul 6.3 (Verksamhet), för vilka en
period om tre (3) år efter Överlåtelsedatumet ska gälla; samt
som rör brott mot de Garantier som anges i klausul 6.5 (Skatter), som kan resas upp
till sex (6) månader efter det datum då den relevanta skatten slutligen och
oåterkalleligen har fastställts.

9.2.3

Eventuella krav som reses av Köparen ska anses ha dragits tillbaka och frånträtts av
Köparen om inte (i) en rättsprocess rörande kravet har inletts inom sex (6) månader efter
att sådant krav har riktats mot Säljaren, eller (ii) Säljaren skriftligen har medgivit en
förlängning i tiden för att påbörja en rättsprocess.

9.3

Beloppsbegränsningar

9.3.1

Köparen har rätt till skadeersättning för brott mot Garanti i enlighet med detta Avtal:
(a)

(b)

Endast avseende enskilda krav (eller en serie krav som härrör ur väsentligen
identiska fakta och omständigheter) med avseende på Skada som överstiger
200 000 kronor, och endast om sådan Skada är slutligen fastställd eller
överenskommen som överstigande ett sådant belopp, med beaktande av de
bestämmelser som anges i klausulerna 9.4.2 och 9.4.5 vid beräkning av Skadan;
samt
endast om det sammanlagda beloppet avseende sådan indrivningsbar Skada totalt är
lika med eller överstiger 4 000 000 kronor, i vilket fall den totala Skadan ska vara
indrivningsbar.

9.3.2

Säljarens total ansvar under denna klausul 9 ska under inga omständigheter överstiga 20
procent av Köpeskillingen, förutsatt att dessa beloppsbegränsningar inte ska gälla (i) de
enskilda Garantier som anges i klausulerna 6.1 (Befogenhet), 6.2.1–6.2.5 (Bolag) och 6.3
(Verksamhet), samt (ii) de skadestånd som anges i klausul 10, med avseende på vilka
Säljarens totala ansvar ska begränsas till 100 procent av Köpeskillingen.

9.4

Andra begränsningar

9.4.1

Säljaren ska inte hållas ansvarig för eventuell Skada:
(a)

(b)

(c)
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som rimligen är indrivningsbar genom försäkring som tecknats av Köparen eller
Bolaget, eller som rimligen kunde varit indrivningsbar om Köparen eller Bolaget
hade haft brukligt och adekvat försäkringsskydd enligt minst samma fördelaktiga
villkor som Säljaren hade per Överlåtelsedatumet;
som orsakas av lagstiftning som inte hade laga kraft vid Datumet för
undertecknande (eller ändrad eller upphävd lagstiftning som hade laga kraft vid
Datumet för undertecknande), eller som vinner laga kraft retroaktivt, eller orsakas
av eventuell höjning av den skattesats som gällde vid Datumet för undertecknande
eller eventuella ändringar i relevant myndighets praxis (inklusive men inte
begränsat till ändringar i tolkningen av relevant lagstiftning);
som inte skulle ha uppstått utom som konsekvens av handlande, underlåtenhet eller
transaktion som utförts av, på skriftlig begäran av eller med Köparens eller
Närstående parters skriftliga medgivande före Överlåtelsedatumet (exklusive
Bolaget) eller efter Överlåtelsedatumet (inklusive Bolaget),

(d)
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inklusive men inte begränsat till eventuella ändringar i Redovisningsprinciperna i
Bolaget efter Överlåtelsen, dock med förbehållet att föregående inte ska verka för
att utesluta skadeståndsansvar för åtgärder som vidtagits för att genomföra
Omorganisationen; eller
i så måtto som tilldelning, avsättning eller reservering, av specifik eller allmän natur,
har gjorts för sådan Skada i Räkenskaperna, eller har påverkat Köpeskillingen som
Utgående nettoskuld eller Utgående rörelsekapital.

9.4.2

Om Skada som är ersättningsgill i enlighet med detta Avtal är en avdragsgill post för
Köparen eller Bolaget ska den skadeersättning som ska betalas av Säljaren enligt detta
minskas med tillämplig Skattesats i relevant jurisdiktion vid tiden för skadeersättningen, om
ett skatteavdrag resulterar i faktisk minskad skatt för Köparen eller Bolaget .

9.4.3

Säljaren har rätt att avhjälpa, om brottet är av sådan natur att det kan avhjälpas, föremålet
för kravet på skadeersättning efter att ha meddelats om ett sådant krav från Köparen,
förutsatt att de avhjälpande åtgärderna slutförs skyndsamt men inte senare än trettio (30)
Bankdagar efter mottagande av sådant meddelande. Den förut nämnda tidsperioden ska
inte gälla brott mot klausul 6.13, med avseende på vilken Säljaren ska vidta avhjälpande
åtgärder utan otillbörligt dröjsmål och under inga omständigheter senare än den tidpunkt
som kan beslutas av relevant miljömyndighet. Säljaren ska inte hållas ansvarig för eventuell
Skada i den utsträckning som föremålet för kravet har avhjälpts av Säljaren eller på annat
sätt ersatts.

9.4.4

Köparen ska vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa ersättningsgill Skada med avseende
på vilken krav skulle kunna resas i enlighet med detta Avtal, inklusive men inte begränsat till
att vidta rimliga åtgärder för att driva in återbetalning från tredje part innan åtgärder vidtas
mot Säljaren. Om Köparen vidtar sådana åtgärder ska Säljaren inte utan rimlig grund vägra
medge förlängning i tiden i enlighet medklausul 9.2.3..

9.4.5

Vid beräkning av Säljarens ansvar med avseende på eventuell Skada, ska sådan Skada
minskas med ett belopp som motsvarar det av Köparen eller Bolaget indrivna, eller
indrivningsbara, beloppet från tredje part, eller för vilket Köparen eller Bolaget på annat sätt
kompenseras. Beloppet som ska dras av ska vara det nettobelopp som drivs in från tredje
part efter att avdrag gjorts för rimliga kostnader och utgifter i samband med indrivningen av
sådant belopp

9.5

Due Diligence

9.5.1

Köparen och dennes rådgivare har genomfört en oberoende due diligence-granskning och
analys av Bolaget och Verksamheten, under vilken Köparen och dennes rådgivare har fått
tillgång till Bolagets och Verksamhetens räkenskaper. Köparens och dennes rådgivare har
bland annat granskat Datarumsdokumenten och erhållit ytterligare skriftlig affärsmässig,
redovisningsmässig, finansiell och juridisk information rörande Bolaget och Verksamheten
under möten, kontakter och korrespondens med Säljaren, dennes rådgivare och Bolagets
ledning.

9.5.2

Säljaren ska inte anses bryta mot Garantierna om det faktum, ärende, skeende eller den
händelse som ger upphov till brottet (i) har redovisats i detta Avtal, (ii) har ärligt redovisats
för Köparen eller dennes rådgivare i Datarumsdokumenten eller annan skriftlig
dokumentation under Due Diligence-granskningen eller (iii) på annat sätt var känt för
Köparen eller dennes rådgivare före eller på Datumet för undertecknande, med förbehållet
att punkterna (i)–(iii) inte ska gälla med avseende på den Garanti som anges i klausul 6.3.1
med undantag för sådana fakta, ärenden, skeenden
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eller händelser som anges i Omorganisationsplanen.
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9.5.3

Säljaren har inte utställt några garantier (direkt eller indirekt) rörande riktigheten eller
fullständigheten i informationen rörande Bolaget eller Verksamheten som redovisats eller
tillgängliggjorts för Köparen och dennes rådgivare, utom det som uttryckligen anges i detta
Avtal. Förutom vad som anges häri ska varken Säljaren eller någon annan Person ha, eller
vara föremål för, ansvar inför Köparen som härrör ur distribution till Köparen av, eller
Köparens användning av, sådan information.

9.6

Inget övrigt avhjälpande
De avhjälpande åtgärder gentemot Köparen som uttryckligen anges i detta Avtal ska vara
uteslutande, och följaktligen ska inga avhjälpande åtgärder enligt Köplagen eller annan
Tillämplig lag vara tillgängliga för Köparen överhuvudtaget.

9.7

Inga andra Garantier, Avtalsmässiga förbindelser, etc.
Säljaren ska inte hållas ansvarig med avseende på garanti, skadestånd, avtalsmässig
förbindelse, åtagande, certifiering, skyldighet eller ansvar enligt Köplagen eller annan ickeobligatorisk Tillämplig lag, eller på annat sätt härrör ur, eller uppstår i samband med, de
tilltänkta transaktionerna i detta Avtal, utom när detsamma uttryckligen anges i detta Avtal.
Köparen har inte förlitat sig på sådana garantier, skadestånd, avtalsmässiga förbindelser,
åtaganden, uttalanden eller certifieringar som inte uttryckligen anges i detta Avtal.

9.8

Dubbel ersättning

9.8.1

Om, och i den utsträckning som, Köparen har gottgjorts, helt eller delvis, av Säljaren för en
Skada i enlighet med detta Avtal, och Köparen eller Bolaget senare lyckas driva in sagda
Skada (som kan tillskrivas samma sakförhållande) från tredje part, ska Köparen återbetala
sådant belopp till Säljaren utan otillbörligt dröjsmål upp till det belopp med vilket Köparen
gottgjordes av Säljaren.

9.8.2

Om Köparen har till fullo gottgjorts av Säljaren för en Skada som följd av en bestämmelse i
detta Avtal ska Köparen överlåta, eller ombesörja att Bolaget överlåter, på Säljarens
begäran och i den utsträckning som är tillåten enligt Tillämplig lag, dennes rättigheter
gentemot en Person med avseende på sådan Skada till Säljaren eller sådan annan Person
som Säljaren utser.

9.9

Tredjepartskrav
Då Köparen eller Bolaget blir medvetna om eventuella tredjepartskrav, rättsliga åtgärder
eller fordringar eller ärenden som kan leda till Skada för vilken Säljaren kan hållas ansvarig,
ska Köparen själv, eller ombesörja att Bolaget ska:
(a) utan dröjsmål, och under inga omständigheter senare än trettio (30) Bankdagar efter
att Köparen fått kännedom om sådana tredjepartskrav, rättsliga åtgärder, fordringar
eller ärenden, skriftligen meddela Säljaren därom, dock med förbehållet att Köparens
underlåtenhet att göra detta endast ska minska Säljarens skadeståndsansvar
gentemot Köparen för sådant brott om, och såtillvida, sådan underlåtenhet har
äventyrat Säljarens rättigheter eller förvärrat Skadan;
(b) inte medge ansvar, avtal, reglering eller kompromiss med tredje part rörande sådant
krav eller avgörande, utan att först skriftligen
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informera Säljaren;
(c)
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inte vidta någon åtgärd som kan ha skadliga konsekvenser för eventuell försäkring
enligt vilken sådant tredjepartskrav kan vara indrivningsbart om sådan åtgärd inte
tagits;

(d) vidta sådan åtgärd som Säljaren i god tro rimligen begär för att undvika, tvista om,
motstå, överklaga, kompromissa, reglera eller försvara sig mot sådant krav;
(e) ge Säljaren och dennes rådgivare rimlig tillgång till Köparens och Bolagets personal,
samt till relevanta fastigheter, lokaler, konton, dokument och urkunder, samt tillåta
att Säljaren och dennes rådgivare gör kopior på dessa för att möjliggöra för Säljaren
och dennes rådgivare att utreda grunderna för sådant krav, försvara sig mot sådant
krav och inleda rättsprocess som konsekvens av sådant krav; samt
(f)

på Säljarens rimliga begäran och på Säljarens bekostnad låta Säljaren (enligt dennes
val):
(i)

hantera eventuell förhandling, tvist eller rättsprocess rörande detta med tredje
part och bistå Säljaren och dennes rådgivare allt stöd som Säljaren och dennes
rådgivare rimligen kan begära för att möjliggöra för Säljaren och dennes
rådgivare att försvara sig mot kravet och vederbörligen processa om sådant
krav; eller

(ii)

delta i eventuell förhandling, tvist eller rättsprocess rörande detta med tredje
part, i vilket fall Säljaren ska hållas helt ansvarig för potentiell kostnad, förlust
eller skada som Bolaget eller Köparen ådrar sig rörande ärendet.

10.

SKADESTÅND

10.1

Före Överlåtelsen ska Säljaren företa sig Omorganisationen. Omorganisationen ska
genomföras på ett sätt som garanterar skatte- och räkenskapspositionerna, som de
beskrivs i det Utgående balansrapporten, inte leder till förlust, skada eller kostnad om
drabbar Bolaget eller som Bolaget ådrar sig. Om Bolaget icke desto mindre ådrar sig sådan
förlust, skada eller kostnad åtar sig Säljaren att hålla Köparen och Bolaget skadeslösa för
sådan förlust, skada eller kostnad krona för krona.

10.2

Säljaren ska hålla Köparen och Bolaget skadeslösa för kostnader och skadeståndsansvar
som Bolaget ådrar sig i händelse av att en eller flera anställda som arbetat med SEVABs
fjärrvärmeverksamhet före den tilltänkta transaktionen häri (förutom nyckelpersonerna)
har i enlighet med Tillämplig lag rätten att överflytta sin anställning till Bolaget och kan
välja att begagna sig av den rätten.

10.3

Bolaget ska vidta alla rimliga åtgärder för att motverka eller undvika sådan förlust, skada
eller kostnad, och alla positiva effekter av Omorganisationen som kan utnyttjas av Bolaget
ska användas för att kompensera för eller motverka sådana konsekvenser.

10.4

Säljarens skadeståndsansvar under denna klausul 10 ska (för att undvika tvivel) inkluderas i
beräkningen av taket för det sammanlagda ansvaret i klausul 9.3.2.
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Köparen har inte rätt att resa krav under denna klausul 10 om inte Köparen skriftligen har
informerat Säljaren om sådana krav, med en detaljerad beskrivning av kraven och, så långt
som möjligt, beräknat förlusten, kostnaden eller skadan inom sextio (60) Bankdagar efter
att Köparen eller Bolaget upptäckte, eller borde ha upptäckt, de fakta och omständigheter,
annat än Omorganisationen, som orsakar sådana krav, och, i alla händelser inte senare än
31 december 2032, dock förutsatt att underlåtenhet av Köparen att göra detta
endast ska minska Säljarens skadeståndsansvar gentemot Köparen för sådant brott om,
och såtillvida, sådan underlåtenhet har äventyrat Säljarens rättigheter eller förvärrat
Förlusten.

10.6

Eventuella krav som reses av Köparen enligt denna klausul 10 ska anses ha dragits tillbaka
och frånträtts av Köparen om inte (i) en rättsprocess rörande kravet har inletts inom sex (6)
månader efter att sådant krav har riktats mot Säljaren, eller (ii) Säljaren skriftligen har
medgivit en förlängning i tiden för Köparen att påbörja en rättsprocess med avseende på
kraven.

11.
11.1

ÖVRIGT
Sekretess

11.1.1

Varje Part förbinder sig att inte yppa eller använda för egen räkning eller för annan
Närstående parts eller Persons räkning finansiell information, affärshemligheter,
kundregister eller annan information som man från tid till annan mottar eller erhåller (i
någon form) som ett resultat av att vara direkt eller indirekt ägare till Verksamheten, och att
ingå eller utföra sina skyldigheter i enlighet med detta Avtal eller annars, i relation till den
andra Parten (när det gäller Säljaren) Bolaget, och (när det gäller Köparen), Köparens
koncern, som inte är offentligt tillgänglig, om inte:
(a)

så krävs enligt Tillämplig lag eller som resultat av domstolsbeslut eller beslut av annan
behörig myndighet eller nämnd; eller

(b) så krävs av tillämpliga börsbestämmelser eller annan erkänd marknads bestämmelser;
eller
(c)

sådant yppande har skett till egna eller Närstående parts ledamöter, företrädare,
anställda, chefer, partner, investeringsrådgivare, revisorer, försäkringsgivare eller
tänkbara finansiärer som behöver sådan information för att fullfölja sina plikter eller
som annars skriftligen har samtyckts till av den andra Parten; eller

(d) informationen yppas för anlitade rådgivare till någon av personerna i (c) ovan som inte
använder sig av informationen annat än för att bistå Parten och som är bundna av
tystnadsplikt som rör sådan yppad information;
11.1.2

Om en Part, under omständigheter som anges i klausul 11.1.1(a) eller (b) tvingas redovisa
sådan information ska sådan Part i möjligaste mån rådgöra med den andra Parten och
beakta eventuella rimliga begäranden som den andra Parten kan tänkas ha rörande
redovisningen innan så sker, förutsatt att inget sådant rådgörande ska krävas för redovisning
i samband med revision eller utredning av tillsynsmyndighet.

11.1.3

Skyldigheterna som anges ovan i denna klausul 11.1 ska fortsätta gälla fram till den andra
årsdagen av Överlåtelsedatumet.
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11.2

Tillkännagivanden
Om inte annat följer av klausul 11.1.1 (Sekretess) ska samtliga pressmeddelanden,
offentliga uttalanden eller PR-aktiviteter från endera Parten eller dennes Närstående parter
rörande detta Avtal eller de tilltänkta transaktionerna häri i förväg godkännas av den andra,
utom i de fall då en Part tvingas publicera ett pressmeddelande eller göra ett uttalande om
Transaktionen enligt Tillämplig lag, i vilket fall sådan Part i möjligaste mån ska rådgöra med
den andra Parten och beakta eventuella rimliga begäranden som den andra Parten kan ha
innan man publicerar ett pressmeddelande eller gör ett uttalande. Utan att begränsa
allmängiltigheten i det ovan nämnda ska Parterna härmed avtala om att publicera ett
pressmeddelande som snart som praktiskt möjligt efter Datumet för undertecknande,
huvudsakligen i den form som bifogats häri som Bilaga 11.2.

11.3

Meddelanden

11.3.1

Samtliga meddelanden och annan kommunikation mellan som krävs eller tillåts enligt detta
Avtal ska ske skriftligen på engelska eller svenska, och ska anses ha överlämnats om det
adresseras till (i) adresserna som anges nedan, (ii) den relevanta Partens officiella
postadress, eller (iii) sådana övriga som kan kommuniceras i skrift i enlighet med denna
klausul 11.3.
Till Säljaren:
Strängnäs kommunföretag AB
Strängnäs kommun, SE-645 80 Strängnäs
Att: Styrelseordföranden (för närvarande Jacob Högfeldt)
jacob.hogfeldt@strangnas.se
Att: Kommundirektören (för närvarande Lars Ekström)
lars.ekstrom@strangnas.se
Till Köparen:
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
Box 3234
SE-103 64, Stockholm
Att: Florian Raitner
florian.raitner@solorbioenergi.com
Att: Daniel Jilken
daniel.jilken@solorbioenergi.com
med kopia (ej avsett som meddelande) till:
Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358
SE 103 90, Stockholm Att:
Björn Winström
bjorn.winstrom@roschier.com

11.3.2

Om en Part inte bekräftar mottagandet (på något sätt, med undantag för automatiskt
genererade
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(a) om det överlämnas för hand, vid datumet för mottagandet om så sker före
kl. 17.00 (CET) och det är en Bankdag, annars på nästföljande Bankdag;
(b) om det skickas inom Sverige, en (1) Bankdag, eller utanför Sverige, fem (5) Bankdagar
efter avsändningsdagen via rekommenderad post, med begärt retur- eller
leveranskvitto, förbetalt porto; eller
(c) om det skickas via e-post, på avsändningsdagen om det skickas före 17.00 (CET) på en
Bankdag och annars på nästa Bankdag, men endast om avsändaren inte får ett
meddelande om e-postleveransfel.
11.4

Ändringar
Eventuella ändringar i detta Avtal ska göras skriftligen och vederbörligen undertecknas av
båda Parter.

11.5

Undantag

11.5.1

Undantag från någon rättighet i enlighet med detta Avtal ska endast vara giltigt om det görs
skriftligen. Sådant undantag ska endast gälla den Part till vilken undantaget riktas och under
de omständigheter för vilka sådant ges, och det ska inte förhindra Parten som har givit
undantaget från att i andra fall senare förlita sig på bestämmelsen som undantagits.

11.5.2.

Ingen underlåtenhet att utnyttja eller försening i utnyttjandet av rättighet eller avhjälpande
åtgärd inom ramen för detta Avtal eller lagstiftning utgör ett undantag från sådan rättighet
eller avhjälpande åtgärd eller och ska inte heller förhindra framtida utnyttjande, helt eller
delvis.

11.6

Överlåtelser
Med undantag för vad som anges i detta Avtal kan ingen Part överlåta eller på annat sätt
överföra eller förplikta eller bevilja annan panträtt, utan skriftligt godkännande från den
andra Parten.

11.7

Hela Avtalet
Med undantag för vad som uttryckligen anges häri innehåller detta Avtal hela
överenskommelsen mellan Parterna med avseende på innehållet häri. Detta Avtal ersätter
och avslutar samtliga avtal och förhandlingar (både skriftliga och muntliga) som föregick
Datumet för undertecknande mellan Parterna rörande innehållet häri.

11.8

Ikraftträdande
Detta Avtal träder i kraft när en eller flera motsvarigheter vederbörligen har undertecknats
av Parterna och levererats till Parterna i original, via faksimilsändning eller i Adobe Portable
Document Format (PDF) via e-post.

11.9

Ersättning
Samtliga belopp enligt detta Avtal ska till fullo betalas utan avdrag eller
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innehållande annat än vad som krävs enligt Tillämplig lag, och ingen Part ska äga rätten att
göra gällande kredit, kvittning eller motanspråk gentemot den andra Parten för att
rättfärdiga innehållande av betalning av sådant belopp, helt eller delvis.
11.10

Partiell ogiltighet
Om någon bestämmelse i detta Avtal eller tillämpning därav ska förklaras eller anses
annullerad, ogiltig eller verkningslöst, helt eller delvis oavsett anledning, ska Parterna
justera detta Avtal för att genomföra, i möjligaste mån, Avtalets anda. Om Parterna
misslyckas med att justera detta Avtal ska den bestämmelse som är annullerad, ogiltig eller
verkningslös anses raderad, och de återstående bestämmelserna i Avtalet ska förbli giltiga
och i kraft.

11.11

Kostnader
Med undantag för vad som uttryckligen anges häri ska vare Part betala sina kostnader och
utgifter i samband med förhandlingarna, förberedelserna eller verkställandet av detta Avtal
eller de tilltänkta transaktionerna i detta Avtal, inklusive eventuella Skatter och avgifter,
provisioner, bonusar eller andra utgifter för advokat, mäklare, rådgivare eller förmedlare,
och Säljaren ska ombesörja att sådana kostnader eller utgifter ska bäras av Bolaget.

11.12

Tvist

11.12.1 Eventuell tvist, kontrovers eller krav som härrör ur, eller uppkommer i samband med, detta
Avtal, eller brott mot, uppsägning av eller ogiltighet av detta Avtal, ska avgöras genom
skiljeförfarande i enlighet med Stockholms handelskammares skiljedomsinstituts regler, om
inte annat följer av klausulerna 3.4.8 och 3.4.9.
11.12.2 Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm, Sverige. Skiljenämnden ska, om inte annat följer
av klausul 3.4.7, bestå av tre skiljemän.
11.12.3 Språket för skiljeförfarandet ska vara svenska om parterna inte avtalar om annat.
11.12.4 Parterna förbinder sig och avtalar om att samtliga skiljeförfaranden som genomförs eller
inleds med hänvisning till denna klausul 11.12 ska omges av strikt sekretess. Denna
sekretessförbindelse ska innefatta det faktum att skiljeförfarande har inletts, all information
som redovisas under sådant skiljeförfarande, samt eventuellt beslut eller skiljedom som tas
eller tillkännages under förfarandet. Information som faller under denna
sekretessförbindelse kan inte, i någon form, yppas för tredje part utan att skriftligt
medgivande först inhämtas från den andra Parten. Oaktat detta ska en Part inte förhindras
från att redovisa sådan information fr att på bästa sätt bevaka sina rättigheter gentemot
den andra Parten i samband med tvisten, eller om sådan rättighet härrör från en lag,
bestämmelse, myndighetsbeslut, börskontrakt eller liknande.
11.13

Gällande lag
Detta Avtal faller under och ska tolkas i enlighet med svensk lag, utan beaktande av dess
lagvalsregler.
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Sidan för namnteckningar följer
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Detta avtal har upprättats i två identiska kopior av vilka Parterna har mottagit en var.
Strängnäs kommunföretag AB

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB

Namn

Namn

Datum

Datum

Namn

Namn

Datum

Datum
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Agreed Form

SHAREHOLDERS AGREEMENT
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THE SHAREHOLDERS
in
SOLÖR BIOENERGI STRÄNGNÄS AB
dated
[DAY JUNE 2021]

W/10781407/v5

TABLE OF CONTENTS
1

BACKGROUND .................................................................................................................................. 3

2

BUSINESS ACTIVITIES ..................................................................................................................... 3

3

BOARD OF DIRECTORS................................................................................................................... 4

4

ACCESS TO INFORMATION ............................................................................................................. 5

5

UNANIMOUS DECISIONS ................................................................................................................. 5

6

MANAGING DIRECTOR .................................................................................................................... 6

7

AUDITORS ......................................................................................................................................... 6

8

FINANCING........................................................................................................................................ 6

9

PRINCIPLES FOR DISTRIBUTION OF DIVIDENDS ......................................................................... 7

10

CONFIDENTIALITY ........................................................................................................................... 7

11

NON-COMPETITION AND NON-SOLICITATION .............................................................................. 7

12

ASSIGNMENT OF THE AGREEMENT .............................................................................................. 8

13

TRANSFER OF SHARES AND GRANTED PUT OPTION................................................................. 8

14

RIGHT OF FIRST REFUSAL AND TAG ALONG ............................................................................... 9

15

BREACH OF CONTRACT AND INSOLVENCY ............................................................................... 10

16

VALUATION OF SHARES ............................................................................................................... 11

17

TERM & TERMINATION .................................................................................................................. 12

18

NOTICES ......................................................................................................................................... 12

19

HEADINGS....................................................................................................................................... 13

20

AMENDMENTS ................................................................................................................................ 13

21

ENTIRE AGREEMENT..................................................................................................................... 13

22

SEVERABILITY ................................................................................................................................ 13

23

GOVERNING LAW & DISPUTES .................................................................................................... 14

W/10781407/v5

This
(1)

Agreement
Strängnäs kommunföretag AB, registration no. 559223-9965, a company organised under
the laws of Sweden, with registered address at Nygatan 10, 645 80 Strängnäs ( SKFAB ;
and

(2)

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB, registration no. 556936-0737, a company organised under
the laws of Sweden, with registered address at c/o Solör Bioenergi Holding AB, Box 3234,
103 64 Stockholm, Sweden Solör

The parties listed above are hereinafter referred to as the Parties
Party
1

BACKGROUND

1.1

The Parties shall be the joint owners of the shares of Goldcup 100759 AB, intended to be
changed to Solör Bioenergi Strängsnäs AB, reg. no 559323-1581 (the Company ), with
SKFAB being the owner of 20 percent and Solör being the owner of 80 percent of the shares
of the Company. Such portions shall be established through the transactions contemplated
in the share purchase agreement entered into between the Parties regarding inter alia the
purchase and sale of shares

Share Purchase Agreement . This Agreement shall

include all of the Parties' present and future shares in the Company.
org. no 556527-

1.2

SEVAB

involved

in the production and distribution of district heating, production of electricity and steam,
as well as thereto related activities. This business will be carved out into the Company
through an asset transfer agreement

Asset Transfer Agreement"), Schedule 1.2. In

the carve-out, business specific assets together with operational resources will be
transferred to the Company in order for it to be operational as a separate entity. These
assets have been owned by SEVAB and will be transferred to the Company at tax residual
value.
1.3

This Agreement is conditional upon, and will become effective immediately upon the
completion of the transactions contemplated by the Share Purchase Agreement.

2

BUSINESS ACTIVITIES

2.1

The Company will be engaged in the production and distribution of district heating and
production of electricity and steam
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Business

The Parties shall always act in the best interest of the Company striving to develop and
expand a profitable and environmentally sustainable Business in Strängnäs.
2.2

The Articles of Association shall be worded in accordance with Appendix 2.2 attached
hereto. In the event that the conditions of the Articles of Association should be in conflict
with this Agreement, the provisions of this Agreement shall prevail.

2.3

The Parties are to run the Business on commercial basis in line with financial,
environmental and other business goals to be set out in a business plan to be recurrently
reviewed and amended to, at all times, covering the forthcoming 10 years, and with
additional long-term environmental and sustainability undertakings

Business Plan

The initial Business Plan is attached hereto as Appendix 2.3.
2.4

Solör undertakes not to increase the district heating prices for customers in excess of
prices established in accordance with the
Model

long-term pricing model (the Pricing

the Business Plan. Heating prices shall be understood to mean the

weighted average
breach of this undertaking, Solör shall pay to SKFAB an amount equal to the aggregate
excess.
3

BOARD OF DIRECTORS

3.1

The Board of Directors shall consist of six directors with six deputy directors. SKFAB is
entitled to designate three of the directors with three deputy directors.

3.2

A deputy director designated by one of the Parties may not replace a director designated
by the other Party. Deputy directors are entitled to be present and to speak at board
meetings even if they are not replacing a director. A quorum will be constituted if at least
two (2) directors are present, provided however that they are not all designated by the
same Party.

3.3

The Parties shall consult with each other before the nomination of directors and deputy
directors. Solör shall be entitled to nominate the chairman of the board. The chairman
shall have a casting vote.

3.4

Board meetings shall be convened by the chairman and be held at least four times per
year. Upon request of a member of the Board of Directors, the Board of Directors shall be
convened as soon as possible. Meetings of the Board of Directors shall be scheduled on an
annual basis.
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3.5

All necessary and relevant documentation and background material for board meetings
shall be furnished to each of the board members, if possible well in advance.

4

ACCESS TO INFORMATION
Each Party shall have the right to, at all times, audit, examine and make copies of all books,
records and other documents concerning the Company or the Business. To this end, each
Party shall endeavour to procure that the Company allows the other Party to undertake
any such measure.

5

UNANIMOUS DECISIONS

5.1

Notwithstanding the provisions of the Articles of Association and the Companies Act, the
below listed issues concerning the Company shall require a unanimous decision by the
Parties.
(i)

Amendments of the Articles of Association.

(ii)

Changes in the share capital of the Company and the issue of convertible debt
instruments, debt instruments with a right of option to subscribe to new shares and
participating debt instruments.

(iii)

Distribution of dividends, to the extent such dividends would conflict with the
limitations set out in Clause 9.

(iv)

Winding up of the Company unless provided for by law or by provisions in this
Agreement.

(v)

Change of the registered office of the Company.

(vi)

Material change of the organisation of the Company.

(vii)

Appoint or dismiss managing director of the Company.

(viii) Entering into or changing an agreement with any of the Parties or any person or
associated legal entity to a Party.
(ix)

Fixing of fees to the directors of the board, if any.

(x)

Amendments of the Pricing Model, material amendments of the Business Plan in
other respects and decisions conflicting with the agreed Business Plan.
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(xi)
5.2

Approval of yearly business budget for the Company.

If the Parties do not agree on an issue listed above at a board meeting, such issue shall be
removed from the agenda and shall instead exclusively be decided by a general meeting
of the Company.

5.3

If the Parties do not agree on an issue listed above at a general meeting, such issue shall
be removed from the agenda, unless a decision on the issue is (i) mandatory under
applicable law, or (ii) a decision is required for the Company to be able to continue a viable
business. In the instances referred to in (i) and (ii) the issue is to be decided in accordance
with the provisions of the Swedish Companies Act.

5.4

For the avoidance of doubt, this Clause 5 shall not apply to the extent that a matter,
decision or omission is set out in the agreed Business Plan, the Share Purchase Agreement
or the Asset Transfer Agreement.

6

MANAGING DIRECTOR

6.1

The Parties shall appoint the managing director jointly. The initial managing director shall
be [Jan Lindkvist].

7

AUDITORS
Each Party has a right to appoint one auditor and one deputy auditor of the Company.

8

FINANCING

8.1

The activities of the Company shall be financed through its share capital, profits and/or
loans. Each Party shall have preferential rights to participate in the extension of any loans
to the Company, pro rata to their holding of shares at such time. Any loans granted for
investments specified in the Business Plan shall be made on market competitive terms.

8.2

The Parties are not obliged to participate in further capital subscriptions or in providing
any other financial resources to the Company, except for th
capital contributions to the Company as set out in the separate undertaking attached
hereto, Schedule 8.2.
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9

PRINCIPLES FOR DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

9.1

Distribution of dividends shall not be made as long and in so far as the equity/assets ratio
is less than 25 per cent. Should the equity/asset ratio exceed this percentage ratio each
Party may request that dividends up to an amount, which will make the equity/asset ratio
decrease to the said percentage ratio, be distributed among the shareholders. The
equity/assets ratio shall be calculated as the percentage ratio that equity plus untaxed
reserves reduced with standard company tax rate (presently 20.6 per cent), will constitute
in relation to the balance sheet total of the Company. The equity/assets ratio shall be
determined by the auditor(s) of the Company.

9.2

If the Company is or will become the parent company of a group the equity/assets ratio
for the group shall be used when applying the provisions of the preceding paragraph.

9.3

Distribution of dividends shall not be made earlier than at the annual general meeting
which relates to the financial year which ends on 31 December 2022.

10

CONFIDENTIALITY

10.1

A Party hereto shall not reveal to any third party any such information or knowledge
concerning the Company and the other Party, which it has received by virtue of this
Agreement and which was not previously available to it or is or will be in the public domain
otherwise than through a breach of any provision of this Agreement, unless:
(i)
(ii)

10.2

required to do so by applicable law or pursuant to any order of court or other
competent authority or tribunal; or
required to do so by any applicable stock exchange regulations or the
regulations of any other recognised market place.

The above undertaking of each Party will be in force as long as it is a shareholder of the
Company and for a period of three years after it has disposed of all its shares. Should one
of the Parties become the sole owner of all shares in the Company or should this
Agreement be terminated due to the other Party's breach of contract or insolvency the
undertaking to observe secrecy of the first mentioned Party shall expire as soon as any of
these circumstances occur.

11

NON-COMPETITION AND NON-SOLICITATION

11.1

The Parties hereto shall not carry out or otherwise further or support any activity in the
municipality of Strängnäs which in any way competes with any activity which the Parties
jointly have decided to be carried out at any time by the Company. This undertaking shall
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apply to a Party as long as it is a shareholder in the Company and for a period of three
years after it has disposed of all shares in the Company. For the avoidance of doubt, the
foregoing shall not apply with respect to local heating projects (Sw. närvärmeprojekt) in
the event that SKFAB has not been prepared to approve such projects in the Board of
Directors or been willing to participate with its pro rata portion of the financing necessary
therefore.
11.2

Should one of the Parties become the sole owner of all shares in the Company or should
this Agreement be terminated due to the other Party's breach of contract or insolvency,
the undertaking not to compete made by the first mentioned Party shall expire as soon as
any of these circumstances occurs.

11.3

Each Party undertakes to refrain from offering employees of the Company employment
(or engagement as a consultant), except as provided for in the Business Plan.

11.4

The foregoing prohibition against recruitment shall remain in force as long as a Party is a
shareholder of the Company and for a period of twelve months after such Party has
divested its shares in the Company.

12

ASSIGNMENT OF THE AGREEMENT
Neither Party may wholly or partly assign or pledge its rights and obligations under this
Agreement to any third party except with the prior written consent of the other Party.
Either Party hereby irrevocably gives its consent to the assignment of all the rights and
obligations of the other Party in case the other Party should at the same time transfer to
the assignee all its shares in the Company in accordance with the provisions of this
Agreement.

13

TRANSFER OF SHARES AND GRANTED PUT OPTION

13.1

The Parties are under an obligation to not sell or otherwise transfer the shares in the
Company before December 31, 2031. Thereafter a Party may transfer all its shares in the
Company, provided that the transfer adheres to the provisions of this Agreement and the
restrictions on the right to transfer shares contained in the Articles of Association. The
transferor shall cause the transferee to take its place as a Party to this Agreement,
assuming all the rights and obligations of the transferor.

13.2

Save as expressly provided in this Agreement, the Parties hereto may not pledge their
shares in the Company, it being noted that Solör shall be entitled to pledge its shares in
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the Company to any bank or other finance provider participating in the financing of Solör,
including the acquisition of shares in the Company pursuant to the Share Purchase
Agreement, or a subsequent refinancing of such financing, or funding of the Company.
13.3

Irrespective of the transfer limitation set out I Clause 13.1, Solör grants to SKFAB an
irrevocable premium-free right to sell all (but not a part) of its shares in the Company to
Solör, at any time of the term of this Agreement, on the conditions set out of this Clause
Put Option

may exercise the Put Option only by serving a written notice to

Solör. The exercise date shall be the date on which Solör receives the written notice
pursuant to the provisions under Clause 18 (Notices

Exercise Date

The value of

the Shares in the Company shall be the fair market value at the Exercise Date, as
determined by valuation pursuant to Clause 16. As soon as the share value is established

the share value is established (Clause 16).
14

RIGHT OF FIRST REFUSAL AND TAG ALONG

14.1

Subject to Clause 13.1, a Party may transfer all of its shares in the Company to a third party,
Offeror
Offeree
third party and full details of the purchase price and the other terms and conditions under
which the transfer is to take place). The Offeree shall, within six months of receipt of the
Acceptance Period
the offer i

Offer

if the Offeree fails to give such notice
14.2

If the Offeree accepts the offer within the Acceptance Period, it must buy all of the offered
shares.

14.3

The purchase price shall be payable by the Offeree by wire transfer (in same-day available
funds) within 30 business days after the expiry of the Acceptance Period upon delivery by
the Offeror of the share certificates (if any) representing the relevant shares duly endorsed
in blank, whereupon title to the shares will pass to the relevant Offerees.

14.4

If the Offer is not accepted by the Offeree within the Acceptance Period (or if the relevant
purchase price is not duly paid in accordance with Clause 14.3), the Offeror may transfer
all (but not less than all) of the offered shares (or the shares not duly paid for as above, as
applicable) to the relevant third party for the consideration and on the other terms
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disclosed in the Offer (but not for consideration or on terms that are more favourable for
the third party than those offered to the Offeree), provided that such a transfer is
completed within 60 business days from the expiration of the Acceptance Period and that,
upon completion of the share transfer, the third party agrees in writing to be bound by the
provisions of this Agreement.
14.5

The Parties shall have the right to tag-along in any transfer of shares to a third party
pursuant to this Clause 14

Tag-along Party

-along is subject to the

Offeror offering to sell all of its shares in the Company and further subject to the Tag-along
Party, within the Acceptance Period, notifying the Offeror of its desire to sell all of its
shares in the Company to the relevant third party for the price and upon the other terms
and conditions set out in the relevant offer. Upon receipt of such notice, the Offeror shall
notify the relevant third party of the notice. If the third party does not wish to buy all of
the relevant shares of the Offeror and the Tag-along Party for the price and on the other
terms and conditions set out in the offer, the Offeror shall procure that the third party
buys the relevant shares from the Offeror and the Tag-along Party in proportion to their
respective shareholdings in the Company at the time of the offer (and any excess shares
which cannot be so distributed between them shall be distributed by the drawing of lots).
15

BREACH OF CONTRACT AND INSOLVENCY

15.1

If a Party (the Defaulting Party to this Agreement should commit a material breach of
any of its obligations herein contained and should fail to remedy such breach within thirty
(30) days after receipt of notice in writing from the other Party (the Complaining Party ),
then the Complaining Party shall have an option to acquire all but not less than all of the
Defaulting Party's shares in the company on terms and conditions set forth below.

15.2

The Complaining Party shall within two (2) months after the breach (the Option Period )
exercise the said option by giving written notice to the Defaulting Party. As soon as the
Defaulting Party has received such notice, the Defaulting Party shall deliver its shares duly
endorsed in blank, whereupon title to the shares will pass. Failing an agreement in this
respect one month from the expiration of the Option Period, the purchase price of the
shares shall be determined in accordance with the special valuation provisions contained
in this Agreement. All valuation costs shall be borne by the Defaulting Party.

15.3

The purchase price shall however be reduced by 30 per cent in order to compensate the
Complaining Party for the injury it has sustained due to the breach of contract. The
Complaining Party may however always claim larger damages upon proof that the actual
injury corresponds to a greater amount. The consideration shall be payable in cash within
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two months from its final determination. Interest shall accrue on the consideration to be
paid by the Complaining Party from the date of delivery of shares at a rate, which exceeds
the reference rate under the Interest Act by two percentage units.
15.4

The remedies provided above are in addition to any other remedy the Complaining Party
may have against the Defaulting Party.

15.5

If a Party (the Insolvent Party ) should enter into liquidation, either voluntary or
compulsory, or become insolvent, or enter into composition or corporate reorganisation
proceedings or enter into receivership or bankruptcy, then the other Party shall have an
option to buy all but not less than all the shares of the Insolvent Party in accordance with
the provision above on breach of contract, the consideration however to be determined
without any compensation for injury sustained by the Party exercising the option.

15.6

In respect of acquisitions due to breach of contract the Complaining Party is entitled to
withdraw from the purchase within one month from the date of final determination of the
purchase price, whereby the shares in question shall be returned. In such case the
Complaining Party is entitled to compensation corresponding to 30 per cent of the
purchase price or the actual injury.

16

VALUATION OF SHARES

16.1

The value of each share in the Company shall be determined to the fair market value. The
"Fair Market Value" shall be the amount a willing bona fide third party buyer would pay
and a willing bona fide seller would accept in connection with a sale and purchase of all
(and not only a portion) of the outstanding shares in the Company.

16.2

If the Parties fail to agree on the value of the shares in the Company such value shall be
finally determined by two independent valuators with significant experience of appraisals
of similar businesses and whom are employed by one of the big four accounting firms or
any other reputable accounting firm, all to be appointed by the arbitration institute of the
Stockholm Chamber of Commerce. The valuators shall submit their valuation report within
60 days after their appointment. If the valuators fail to reach a unanimous decision, the
average of the values arrived at by the two valuators shall be the fair market value. Unless
otherwise expressly stated herein, the valuators cost shall be borne equally by the Parties.

W/10781407/v511

17

TERM & TERMINATION

17.1

This Agreement is valid for 20 years after the execution thereof and will be automatically
prolonged for five (5) years at a time if neither Party has given the other Party written
notice of termination at least two (2) years before the expiration of the period of the
Agreement.

17.2

The provisions regarding secrecy (and non-competition) in this Agreement shall however
survive the termination of the Agreement.

18

NOTICES

18.1

Any notice which is required under the Agreement to be in writing, or for which a Party
to the Parties' addresses, as listed below or as later changed.
To SKFAB:

Strängnäs kommunföretag AB
Att: Chairman of the board
(presently Jacob Högfeldt)
Address: Strängnäs kommun
645 80 Strängnäs
jacob.hogfeldt@strangnas.se
Att: Municipal Director
/kommundirektör
(presently Lars Ekström)
lars.ekstrom@strangnas.se

To Solör:

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
Att: Florian Raitner
Address: Box 3234
SE-103 64, Stockholm
florian.raitner@solorbioenergi.com
Att: Daniel Jilken
daniel.jilken@solorbioenergi.com

with a copy to:

Roschier Advokatbyrå AB
Att: Björn Winström
Address: Box 7358
SE 103 90, Stockholm
bjorn.winstrom@roschier.com
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The copy is not a formal requirement for the notice to be deemed to have been received
by the other Party.
18.2

Notice shall be deemed to have been received by a Party:
(i)

if delivered by courier: upon delivery;

(ii) if sent by registered letter: two business days after posting;
(iii) if sent by e-mail: at the time of transmission, if receipt is confirmed by the recipient
Party or if the transmitting Party also sent the notice by registered letter the same
day.
18.3

Written confirmation showing that a notice has been delivered by courier or sent by
registered letter shall constitute proof of receipt. Any change of address shall be
communicated to the other Party as prescribed in this Clause 18.

19

HEADINGS
The division of this contract into separate articles and the insertion of headings shall not
affect the interpretation of this Agreement.

20

AMENDMENTS
No amendment to this Agreement shall be effective unless made in writing and duly
executed by both Parties.
The Parties have agreed to supplement this Agreement with a Partnership Agreement
(Samverkansavtal in Swedish), Schedule 20.

21

ENTIRE AGREEMENT
This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties regarding all of the
issues set forth in the Agreement and supersedes any and all prior written or verbal
undertakings and agreements.

22

SEVERABILITY
If any provision of this Agreement or part thereof shall to any extent be or become invalid
or unenforceable, the Parties shall agree upon any necessary and reasonable adjustment
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of the Agreement in order to secure the vital interests of the Parties and the main
objectives prevailing at the time of execution of the Agreement. Failing an agreement
between the Parties on adjustments of the Agreement, such adjustments shall be made
by arbitrators in accordance with the provisions of the arbitration clause in this
Agreement.
23

GOVERNING LAW & DISPUTES

23.1

This Agreement is governed by Swedish law, without regard to its conflict of law
provisions.

23.2

Any dispute, controversy or claim arising out of, or in connection with, this Agreement, or
the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance
with the Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.

23.3

The seat of arbitration shall be Stockholm, Sweden. The arbitral tribunal shall be composed
of three arbitrators.

23.4

The language to be used in the arbitral proceedings shall be Swedish, unless the Parties
thereto agree otherwise.

23.5

The Parties undertake and agree that all arbitral proceedings conducted or initiated with
reference to this Clause 23 shall be kept strictly confidential. This confidentiality
undertaking shall cover the fact that arbitration has been initiated, all information
disclosed in the course of such arbitral proceedings, as well as any decision or award that
is made or declared during the proceedings. Information covered by this confidentiality
undertaking may not, in any form, be disclosed to a third party without the prior written
consent of the other Party. This notwithstanding, a Party shall not be prevented from
rights vis-à-vis the other Party in connection with the dispute, or if such a right exists
pursuant to a statute, a regulation, a decision by an authority, a stock exchange contract
or similar.

Signature page to follow
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This Agreement has been executed in two original copies of which each Party has received one.
Strängnäs kommunföretag AB

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB

_____________________

_____________________

Name:

Name:

Date:

Date:

_____________________

_____________________

Name:

Name:

Date:

Date:
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[Ö.a. Det undertecknade engelskspråkiga avtalet är det som gäller mellan parterna. Den svenska
översättningen har uteslutande tagits fram för att underlätta för läsare att tillgodogöra sig det
engelskspråkiga innehållet. Översättningen ska inte uppfattas ha någon juridisk betydelse.]
Avtalad form

AKTIEÄGARAVTAL
av och mellan
AKTIEÄGARNA
i
SOLÖR BIOENERGI STRÄNGNÄS AB
daterat den
[DAG JUNI 2021]
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Detta Aktieägaravtal (”Avtalet”) ingås mellan
(1)

Strängnäs kommunföretag AB, organisationsnummer 559223-9965, ett bolag, bildat i
Sverige, med registrerad adress Nygatan 10, 645 80, Strängnäs (“SKFAB”); och

(2)

Solör Bioenergi AB, organisationsnummer 556936-0737, ett bolag, bildat i Sverige, med
registrerad adress c/o Solör Bioenergi Holding AB, Box 3234, 103 64 Stockholm, Sverige
(“Solör”).

Parterna ovan benämns hädanefter som ”Parterna” och enskilt som en ”Part”.
1

BAKGRUND

1.1

Parterna ska gemensamt äga aktierna i Goldcup 100759 AB, som ämnar byta namn till
Solör Bioenergi Strängnäs AB, organisationsnummer 559323-1581 (”Bolaget”), i vilket
SKFAB ska äga 20 procent och Solör äga 80 procent av Bolagets aktier. Dessa ägarandelar
ska fastställas genom de tilltänkta transaktionerna i Aktieöverlåtelseavtalet som ingås
mellan

Parterna

rörande

bland

annat

köp

och

försäljning

av

aktier

(”Aktieöverlåtelseavtalet”). Detta Avtal ska omfatta Parternas samtliga nuvarande och
framtida aktier i Bolaget.
1.2

SKFABs dotterbolag, SEVAB Strängnäs Energi AB, organisationsnummer 556527-5764
(”SEVAB”), ägnar sig åt produktion och distribution av fjärrvärme, produktion av el och
ånga, samt därtill hörande verksamheter. Denna verksamhet ska delas upp och överföras
till Bolaget genom ett avtal om överlåtelse av tillgångar (”Avtal om överlåtelse av
tillgångar"), Bilaga 1.2. I uppdelningen kommer verksamhetsspecifika tillgångar
tillsammans med drifttillgångar överföras till Bolaget så att det kan drivas som ett separat
företag. Dessa tillgångar har varit i SEVABs ägo och kommer att överföras till Bolaget till
skattemässigt restvärde.

1.3

Detta Avtal är villkorat av, och kommer att få effekt omedelbart efter slutförandet av de
tilltänkta transaktionerna i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet.

2

AFFÄRSVERKSAMHET

2.1

Bolaget kommer att ägna sig åt produktion och distribution av fjärrvärme och produktion
av el och ånga, samt därtill besläktade verksamheter (”Verksamheten”).
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Parterna ska alltid agera med Bolagets intresse i åtanke och söka utveckla och utöka en
lönsam och hållbar Verksamhet i Strängnäs.
2.2

Bolagsordningen ska formuleras i enlighet med Bilaga 2.2 som bifogas härtill. I händelse
av att villkoren i Bolagsordningen står i konflikt med detta Avtal ska villkoren i detta Avtal
äga

2.3

företräde.

Parterna ska bedriva Verksamheten på affärsmässig grund i linje med ekonomiska,
miljömässiga och andra mål som anges i en verksamhetsplan som regelbundet ska
granskas och justeras för att vid varje givet tillfälle täcka de nästkommande tio åren,
samt

innehålla

ytterligare

långsiktiga

och

hållbarhetsmässiga

åtaganden

(”Verksamhetsplanen”). Den ursprungliga Verksamhetsplanen bifogas härtill som Bilaga
2.3.
2.4

Solör åtar sig att inte höja fjärrvärmepriserna för kunderna utöver de priser som
fastställts

i

enlighet

med

Bolagets

långsiktiga

prissättningsmodell

(”Prissättningsmodellen”) som är angiven i Verksamhetsplanen. Värmepriser ska förstås
som det viktade genomsnittspriset för samtliga av Bolagets fjärrvärmekunder. I händelse
av brott mot detta åtagande ska Solör till SKFAB betala en summa som motsvarar det
sammantagna överskjutande beloppet.
3

STYRELSE

3.1

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter med sex suppleanter. SKFAB äger rätt att tillsätta
tre av ledamöterna med tre suppleanter.

3.2

En suppleant som tillsatts av endera Parten kan inte ersätta en ledamot som tillsatts av
den andra Parten. Suppleanter har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsemöten även
om de inte ersätter en ledamot. Styrelsen är beslutsmässig om minst två (2) ledamöter är
närvarande, dock med förbehållet att inte samtliga tillsattes av samma Part.

3.3

Parterna ska rådgöra med varandra innan ledamöter och suppleanter nomineras. Solör
äger rätt att nominera styrelsens ordförande. Ordförande ska ha utslagsröst.

3.4

Ordföranden kallar till styrelsesammanträde, som ska hållas minst fyra gånger årligen. På
begäran av en styrelseledamot ska styrelsen sammankallas så snart som möjligt.
Styrelsesammanträden ska schemaläggas årligen.
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3.5

Varje ledamot ska förses med nödvändig och relevant dokumentation och de underlag
som krävs för sammanträdet, om möjligt i god tid i förväg.

4

TILLGÅNG TILL INFORMATION
Endera Parten ska äga rätt att när som helst revidera, granska och kopiera samtliga
räkenskaper, protokoll och andra dokument som rör Bolaget eller Verksamheten. För
detta ändamål ska endera Parten ombesörja att Bolaget tillåter att den andra Parten
företa sådana åtgärder.

5

ENHÄLLIGA BESLUT

5.1

Oaktat bestämmelserna i bolagsordningen och aktiebolagslagen ska nedanstående frågor
rörande Bolaget kräva ett enhälligt beslut av Parterna.
(i)

Ändringar i bolagsordningen.

(ii)

Ändringar i Bolagets aktiekapital och utfärdande av konvertibla skuldebrev,
skuldebrev med rätt till teckningsoption för nya aktier och vinstandelsbevis.

(iii)

Fördelning av aktieutdelningar, förbehållet att sådana utdelningar står i konflikt
med de begränsningar som anges i klausul 9.

(iv)

Likvidation av Bolaget om det inte är föreskrivet i lag eller genom bestämmelser i
detta Avtal.

(v)

Ändring av Bolagets säte.

(vi)

Väsentliga ändringar av Bolagets struktur.

(vii)

Tillsättning eller avsked av Bolagets verkställande direktör.

(viii) Ingående eller ändring av avtal med någon av Parterna, eller en person eller
närstående juridisk person till en Part.
(ix)

Fastställande av ersättning till styrelsens ledamöter, om påkallat.

(x)

Ändringar av Prissättningsmodellen, väsentliga ändringar av Verksamhetsplanen i
andra avseenden samt beslut som står i konflikt med den avtalade
Verksamhetsplanen.
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(xi)
5.2

Godkännande av Bolagets årliga verksamhetsbudget.

Om parterna inte kommer överens om en av de ovanstående frågorna under ett
styrelsesammanträde ska frågan tas bort från dagordningen och istället beslutas av
bolagsstämman.

5.3

Om parterna inte kommer överens om en av de ovanstående frågorna under en
bolagsstämma ska frågan tas bort från dagordningen, om inte ett beslut i frågan är (i)
obligatorisk enligt tillämplig lag, eller (ii) ett beslut krävs för att Bolaget ska kunna
fortsätta bedriva verksamheten. I de fall som hänvisas till i (i) och (ii) ska frågan avgöras i
enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen.

5.4

För att undvika tvivel ska denna klausul 5 inte gälla såtillvida ett ärende, ett beslut eller
en

underlåtenhet

finns

angivet

i

den

avtalade

Verksamhetsplanen,

i

Aktieöverlåtelseavtalet eller i Avtalet om överföring av tillgångar.
6

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

6.1

Parterna ska gemensamt utse den verkställande direktören. Den första verkställande
direktören ska vara [Jan Lindkvist].

7

REVISORER
Endera Parten äger rätt att utse en revisor och en revisorssuppleant för Bolaget.

8

FINANSIERING

8.1

Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess aktiekapital, vinster och/eller lån.
Endera Parten ska ha företrädesrätt att medverka till förlängning av eventuella lån till
Bolaget, proportionellt till deras aktieinnehav vid tillfället. Eventuella lån som beviljas för
investeringar

angivna

i

Verksamhetsplanen

ska

tas

på

konkurrensmässiga

marknadsvillkor.
8.2

Parterna är inte skyldiga att medverka i ytterligare aktieteckning eller att tillhandahålla
andra finansiella resurser till Bolaget, med undantag för Parternas skyldighet att skjuta
till kapital till Bolaget i enlighet med det separata åtagandet som bifogats härtill, Bilaga
8.2.
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9

PRINCIPER FÖR FÖRDELNING AV AKTIEUTDELNINGAR

9.1

Fördelningen av aktieutdelningar ska inte göras så länge som och såtillvida soliditeten är
lägre än 25 procent. Om soliditeten överstiger denna procentandel kan endera Parten
begära att aktieutdelning upptill ett visst belopp, som sänker soliditeten till det
förutnämnda procentandelen, ska fördelas mellan aktieägarna. Soliditeten ska beräknas
som procentandelen som utgörs av eget kapital plus obeskattade reserver som minskas
med den normala skattesatsen för företag (för närvarande 20,6 procent), i relation till
Bolagets balansomslutning. Soliditeten ska fastställas av Bolagets revisor(er).

9.2

Om Bolaget är eller kommer att bli moderbolag i en koncern ska soliditeten för
koncernen användas när bestämmelserna i föregående stycke tillämpas.

9.3

Fördelning av aktieutdelningar ska inte göras före bolagsstämman som rör
räkenskapsåret som avslutas 31 december 2022.

10

SEKRETESS

10.1

En part härtill ska inte till tredje Part röja sådan information eller kunskap rörande
Bolaget och den andra Parten, som denne har tillgång till genom detta Avtal och som inte
redan var tillgängligt för denne, eller är eller kommer att bli offentligt på annat sätt än
genom ett brott mot en bestämmelse i detta Avtal, om inte:
(i)
(ii)

10.2

så krävs enligt Tillämplig lag eller som resultat av domstolsbeslut eller beslut av
annan behörig myndighet eller nämnd; eller
så krävs av tillämpliga börsbestämmelser eller annan erkänd marknads
bestämmelser.

Endera Partens ovannämnda åtaganden ska gälla så länge som denne är aktieägare i
Bolaget och under tre års tid efter att denne har avyttrat samtliga av sina aktier. I
händelse av att en av Parterna blir ensam ägare till samtliga aktier i Bolaget, eller om
detta Avtal skulle sägas upp på grund av den andra Partens avtalsbrott eller insolvens,
ska åtagandet om sekretess för den förstnämnda Parten löpa ut så snart en av dessa
omständigheter inträffar.

11

KONKURRENS- OCH VÄRVNINGSKLAUSUL

11.1

Parterna härtill ska inte genomföra eller i övrigt befrämja eller stödja någon aktivitet i
Strängnäs kommun som på något sätt konkurrerar med verksamhet som Parterna
gemensamt har beslutat ska bedrivas av Bolaget. Detta åtagande ska
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gälla för en Part så länge som denne är aktieägare i Bolaget och under tre års tid efter att
denne har avyttrat samtliga av sina aktier. För att undvika tvivel ska det föregående inte
gälla med avseende på närvärmeprojekt i händelse av att SKFAB inte har varit beredda
att godkänna sådana projekt i styrelsen, eller varit villiga att medverka med sin
procentandel av den nödvändiga finansieringen därtill.
11.2

I händelse av att en av Parterna blir ensam ägare till samtliga aktier i Bolaget, eller om
detta Avtal skulle sägas upp på grund av den andra Partens avtalsbrott eller insolvens,
ska åtagandet om att inte konkurrera för den förstnämnda Parten löpa ut så snart en av
dessa omständigheter inträffar.

11.3

Varje Part åtar sig att avstå från att erbjuda anställning till Bolagets anställda (eller
engagera dem som konsulter), med undantag för vad som anges i Verksamhetsplanen.

11.4

Det föregående förbudet mot värvning ska sälla så länge som Parten är aktieägare i
Bolaget och under tolv månaders tid efter att sådan Part har avyttrat sin aktier i Bolaget.

12

AVTALSÖVERSLÅTELSE
Ingen Part kan helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter i
enlighet med detta Avtal, utan att först inhämta skriftligt medgivande från den andra
Parten. Endera Parten ger härmed sitt oåterkalleliga medgivande till överlåtelsen av den
andra Partens samtliga rättigheter och skyldigheter i händelse av att den andra Parten
samtidigt skulle överlåta till förvärvaren samtliga av sina aktier i Bolaget i enlighet med
bestämmelserna i detta Avtal.

13

AKTIEÖVERLÅTELSE OCH BEVILJAD SÄLJOPTION

13.1

Parterna har en skyldighet att inte sälja eller på annat sätt överlåta aktierna i Bolaget före
31 december 31, 2031. Därefter kan en Part överlåta samtliga av sina aktier i Bolaget,
med förbehållet att överlåtelsen sker i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal samt
med de begränsningar i rätten att överlåta aktier som finns i bolagsordningen.
Överlåtaren ska förmå förvärvaren att ersätta denne som en Part till detta Avtal, och
överta överlåtarens rättigheter och skyldigheter.

13.2

Förutom vad som uttryckligen anges i detta Avtal kan Parterna härtill inte pantsätta sina
aktier i Bolaget, med noteringen att Solör ska ha rätten att pantsätta sina aktier i

W/10781407/v58

Bolaget hos valfri bank eller annan finansiär som medverkar till att finansiera Solör,
inklusive aktieförvärv i Bolaget i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet, eller en
efterföljande omfinansiering av sådan finansiering av Bolaget.
13.3

Oavsett överlåtelsebegränsningen som anges i klausul 13.1 ger Solör SKFAB en
oåterkallelig rätt att utan överkurs sälja samtliga (men inte en del) av sina aktier i Bolaget
till Solör, vid valfri tidpunkt under detta Avtals löptid, enligt de villkor som ange i denna
klausul (”Säljoptionen”). SKFAB kan endast begagna sig av Säljoptionen genom att delge
Solör ett skriftligt meddelande. Lösendatumet ska vara det datum på vilket Solör mottar
det skriftliga meddelandet i enlighet med bestämmelserna i klausul 18 (Meddelanden)
(”Lösendatumet”). Aktierna i Bolaget ska ha skäligt marknadsvärde på Lösendatumet,
såsom det fastställts genom värdering i enlighet med klausul 16. Så snart akternas värde
har fastställts ska Parterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att slutföra
aktieöverlåtelsen, inklusive Solörs betalning i utbyte mot aktierna, och det hela ska
slutföras inom 30 dagar efter att aktiernas värde har fastställts (klausul 16).

14

FÖRHANDSRÄTT OCH MEDFÖRSÄLJNINGSRÄTT

14.1

Om inte annat följer av klausul 13.1 kan en Part överlåta samtliga av sina aktier i Bolaget
till en tredje part, med förbehållet att säljande Part (”Anbudsgivaren”) före överlåtelsen
skriftligen erbjuder aktierna till den andra Parten (”Anbudstagaren”) (sådant anbud ska
ange namnet på den relevanta tredje parten samt fullständig information om köpeskilling
och övriga villkor under vilka överlåtelsen ska ske). Anbudstagaren ska inom sex månader
efter erbjudandet (”Acceptperioden”) skriftligen meddela Anbudsgivaren huruvida
anbudet accepteras (”Anbudet”). Anbudstagaren ska anses ha avböjt anbudet om
Anbudstagaren underlåter att meddela Anbudsgivaren

14.2

Om Anbudstagaren accepterar erbjudandet inom Acceptperioden måste denne köpa
samtliga erbjudna aktier.

14.3

Köpeskillingen ska erläggas av Anbudstagaren genom elektronisk överföring (av
omedelbart tillgängliga medel) inom 30 bankdagar efter utgången av Acceptperioden vid
Anbudsgivarens överlämnande av aktiebreven (om tillämpligt) som representerar de
relevanta aktierna vederbörligen överlåtna till innehavaren, varvid äganderätten till
aktierna övergår till de relevanta Anbudstagarna.

14.4

Om Anbudet inte accepteras av Anbudstagaren inom Acceptperioden (eller om relevant
köpeskilling inte vederbörligen erläggs in enlighet med klausul 14.3) kan Anbudsgivaren
överlåta samtliga (men inte färre än samtliga) av de erbjudna aktierna (eller de aktier för
vilka inte vederbörlig köpeskilling erlagts enligt ovan, efter tillämplighet) till den
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relevanta tredje parten mot vederlag och enligt de andra villkoren
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som anges i Anbudet (men inte mot vederlag eller på andra villkor som är mer
fördelaktiga för den tredje parten än dem som erbjöds Anbudstagaren), med förbehållet
att sådan överlåtelse slutförs inom 60 bankdagar efter Acceptperiodens utgång samt att,
vid slutförd aktieöverlåtelse, den tredje parten skriftligen förpliktigar sig att följa
bestämmelserna i detta Avtal.
14.5

Parterna ska ha rätt till medförsäljning i aktieöverlåtelser till tredje part i enlighet med
denna klausul 14 (”Medförsäljande Part”). Denna medförsäljningsrätt gäller under
förutsättning att Anbudsgivaren erbjuder samtliga av sina aktier i Bolaget till försäljning
samt att Medförsäljande Part inom Acceptperioden meddelar Anbudsgivaren om sin
önskan att sälja samtliga av sina aktier i Bolaget till den relevanta tredje parten för det
pris och på de villkor som anges i det relevanta anbudet. Vid mottagande av sådant
meddelande ska Anbudsgivaren upplysa den relevanta tredje parten om meddelandet.
Om den tredje parten inte önskar köpa samtliga relevanta aktier av Anbudsgivaren och
den Medförsäljande Parten för det pris och på de villkor som anges i anbudet ska
Anbudsgivaren ombesörja att den tredje parten köper de relevanta aktierna av
Anbudsgivaren och den Medförsäljande Parten i proportion till deras respektive
aktieinnehav i Bolaget vid tidpunkten för anbudet (och eventuella aktier som inte på
detta sätt kan fördelas mellan dem ska fördelas genom lottdragning).

15

AVTALSBROTT OCH INSOLVENS

15.1

Om en Part (”Felande Part”) till detta Avtal skulle begå ett väsentligt brott mot någon av
sina skyldigheter häri och underlåter att åtgärda sådant brott inom trettio
(30) dagar efter att ha mottagit ett skriftligt meddelande därom från den andra Parten
(”Klagande Part”), så ska den Klagande Parten ha en option att förvärva samtliga, men
inte färre än samtliga, av den Felande Partens aktier i Bolaget i enlighet med de villkor
som anges nedan.

15.2

Inom två (2) månader efter avtalsbrottet ska den Klagande Parten (”Optionstiden”)
begagna sig av denna option genom att skriftligen meddela den Felande Parten därom.
Så snart den Felande Parten har mottagit sådant meddelande ska den Felande Parten
överlämna sina aktier vederbörligen överlåtna till innehavaren, varvid äganderätten till
aktierna övergår. Om en överenskommelse inte kan nås en månad från Optionstidens
utgång ska köpeskillingen för aktierna fastställas i enlighet med de särskilda
värderingsbestämmelserna i detta Avtal. Hela kostnaden för värdering ska bäras av den
Felande Parten.

15.3

Dock ska köpeskillingen sänkas med 30 procent för att kompensera den Klagande Parten
för den skada som denne har lidit på grund av avtalsbrottet. Den Klagande Parten kan
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dock alltid kräva större skadestånd mot uppvisande av bevis för att den faktiska skadan
motsvarar ett högre belopp. Vederlaget ska erläggas i kontanter inom två månader efter
slutligt fastställande. Ränta tillkommer på vederlaget som ska erläggas av den Klagande
Parten från datumet för överlämnande av aktier med en räntesats som är högre än
referenskursen enligt Räntelagen med två procentenheter.
15.4

Ovannämnda korrigeringar ska läggas till eventuella övriga korrigeringar som den
Klagande Parten kan anföra mot den Felande Parten.

15.5

Om en Part (”Insolvent Part”) träder i likvidation, antingen frivillig eller tvingande, eller
blir

insolvent,

eller

ingår

ackordsförhandlingar

eller

förhandlingar

om

företagsrekonstruktion eller konkursförvaltning, ska den andra Parten ha en option att
köpa samtliga, men inte färre än samtliga, av den Insolventa Partens aktier i enlighet med
bestämmelserna ovan rörande avtalsbrott, dock ska vederlaget fastställas utan
kompensation för skada som Parten som begagnar sig av optionen ådragit sig.
15.6

Med avseende på förvärv på grund av avtalsbrott har den Klagande Parten rätt att dra sig
ur köpet inom en månad från datumet för slutligt fastställande av köpeskillingen, varpå
aktierna i fråga ska återlämnas. I sådant fall har den Klagande Parten rätt till
kompensation motsvarande 30 procent av köpeskillingen eller den faktiska skadan.

16

VÄRDERING AV AKTIER

16.1

Värdet på varje aktie i Bolaget ska fastställas till det skäliga marknadsvärdet. Det ”Skäliga
marknadsvärde” ska vara det belopp som en villig tredjepartsköpare i god tro skulle
erlägga och en villig säljare i god tro skulle acceptera i samband med försäljning och
inköp av samtliga (och inte endast en del av) utestående aktier i Bolaget.

16.2

Om Parterna inte kan komma överens om värdet på aktierna i Bolaget ska värdet slutligt
fastställas av två oberoende värderingsmän med betydande erfarenhet av värderingar av
liknande verksamheter och som är anställda vid ett av de fyra stora revisionsbyråerna
eller vid annan ansedd revisionsbyrå, och samtliga ska av Stockholms handelskammares
skiljedomsinstitut. Värderingsmännen ska lämna sin värderingsrapport inom 60 dagar
efter sitt förordnande. Om värderingsmännen inte kan komma fram till ett enhälligt
beslut ska det genomsnittliga värdet av de två värden som värderingsmännen kom fram
till anses vara det skäliga marknadsvärdet. Om inte annat uttryckligen anges häri ska
kostnaderna för värderingsmännen bäras lika av båda Partena.
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17

LÖPTID OCH UPPSÄGNING

17.1

Detta Avtal är giltigt i 20 år efter ingåendet och förlängs automatiskt med fem (5) år i
taget om ingendera Part skriftligen meddelat den andra Parten om uppsägning minst två
(2) år innan den aktuella Avtalsperioden löper ut.

17.2

Bestämmelserna om sekretess (och konkurrensförbud) i detta Avtal ska dock fortsätta att
gälla efter uppsägning av Avtalet.

18

MEDDELANDEN

18.1

Alla meddelanden som enligt Avtalet ska vara skriftliga, eller för vilka en Part annars
anser att bekräftelse på den andra Partens mottagande är nödvändigt, ska skickas till
Parternas adresser, såsom de anges nedan eller senare ändras.
Till SKFAB:

Strängnäs kommunföretag AB
Att: Styrelseordförande (för
närvarande Jacob Högfeldt)
Adress: Strängnäs kommun
645 80 Strängnäs
jacob.hogfeldt@strangnas.se
Att: Kommundirektör
(för närvarande Lars
Ekström)
lars.ekstrom@strangnas.se

Till Solör:

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
Att: Florian Raitner
Adress: Box 3234
SE-103 64, Stockholm
florian.raitner@solorbioenergi.com
Att: Daniel Jilken
daniel.jilken@solorbioenergi.com

med kopia till:

Roschier Advokatbyrå AB
Att: Björn Winström
Adress: Box 7358
SE 103 90, Stockholm
bjorn.winstrom@roschier.com
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Kopian är inte ett formellt krav för att meddelandet ska anses ha mottagits av den andra
Parten.
18.2

Meddelande ska anses ha mottagits av en Part:
(i)

om det budas: vid leverans;

(ii) om det skickas som rekommenderat brev: två bankdagar efter avsändande;
(iii) om det skickas via e-post: vid tiden för avsändandet, om mottagandet bekräftas av
mottagande Part eller om den avsändande Parten samma dag också skickade
meddelandet som rekommenderat brev.
18.3

Skriftlig bekräftelse på som visar att ett meddelande har överlämnats av bud eller
skickats som rekommenderat brev ska utgöra bevis på mottagande. Eventuell
adressändring ska meddelas den andra Parten i enlighet med denna klausul 18.

19

RUBRIKER
Uppdelningen av detta Avtal i olika avsnitt och införandet av rubriker ska inte påverka
tolkningen av detta Avtal.

20

ÄNDRINGAR
Inga ändringar i detta Avtal ska anses giltiga om de inte görs i skrift och vederbörligen
ingås av båda Parter.
Parterna har avtalat om att komplettera detta Avtal med ett Samverkansavtal, Bilaga 20.

21

HELA AVTALET
Detta Avtal utgör hela avtalet mellan Parterna med avseende på de frågor som anges i
Avtalet och ersätter samtliga föregående skriftliga och muntliga åtaganden och avtal.

22

ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS GILTIGHET
Om en bestämmelse i detta Avtal eller del därav i någon utsträckning är eller blir ogiltig
eller inte kan verkställas ska Parterna avtala om eventuell nödvändig och rimlig justering
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av Avtalet för att garantera Parternas väsentliga intressen samt de huvudsakliga mål som
gäller vid tiden för Avtalets ingående. Om Parterna in kan komma överens om justeringar
i Avtalet ska sådana justeringar göras av skiljemän i enlighet med bestämmelserna i detta
Avtals skiljedomsklausul.
23

GÄLLANDE LAG OCH TVISTER

23.1

Detta Avtal regleras enligt svensk lag, oaktat dess lagvalsbestämmelser.

23.2

Eventuell tvist, kontrovers eller krav som härrör ur, eller uppkommer i samband med,
detta Avtal, eller brott mot, uppsägning av eller ogiltighet av detta Avtal, ska avgöras
genom skiljeförfarande i enlighet med Stockholms handelskammares skiljedomsinstituts
regler.

23.3

Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm, Sverige. Skiljenämnden ska bestå av tre
skiljemän.

23.4

Språket för skiljeförfarandet ska vara svenska om Parterna inte avtalar om annat.

23.5

Parterna förbinder sig och avtalar om att samtliga skiljeförfaranden som genomförs eller
inleds med hänvisning till denna klausul 23 ska omges av strikt sekretess. Denna
sekretessförbindelse ska innefatta det faktum att skiljeförfarande har inletts, all
information som redovisas under sådant skiljeförfarande, samt eventuellt beslut eller
skiljedom som tas eller tillkännages under förfarandet. Information som faller under
denna sekretessförbindelse kan inte, i någon form, yppas för tredje part utan att skriftligt
medgivande först inhämtas från den andra Parten. Oaktat detta ska en Part inte
förhindras från att redovisa sådan information fr att på bästa sätt bevaka sina rättigheter
gentemot den andra Parten i samband med tvisten, eller om sådan rättighet härrör från
en lag, bestämmelse, myndighetsbeslut, börskontrakt eller liknande.

Sidan med namnteckningar följer
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Detta avtal har upprättats i två identiska kopior av vilka Parterna har mottagit en var.
Strängnäs kommunföretag AB

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB

Namn

Namn

Datum

Datum

Namn

Namn

Datum

Datum
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AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE
Mellan nedanstående parter träffas följande arrendeavtal
Fastighetsägare

Strängnäs kommun, org.nr. 212000-0365
Nygatan 10
645 80 Strängnäs, nedan kallad fastighetsägaren
Arrendator

Sevab Strängnäs energi AB, org.nr. 556527-5764
Box 32
645 21 Strängnäs, nedan kallad arrendatorn
Arrendeområde

Del av fastigheten Strängnäs Eldsund 7:1, som är markerad med röd gränslinje i
bifogad kartbilaga 1. Arrendeområdet omfattar ca 10 000 m2.

§ 1 Upplåtelse

Fastighetsägaren upplåter till arrendatorn rätt att nyttja arrendeområdet för
produktionsanläggning för fjärrvärme och där till hörande anordningar. På
arrendestället får inte bedrivas verksamhet som strider mot det angivna ändamålet.
Arrendatorn får på området uppföra för rörelsen erforderliga byggnader.
§ 2 Arrendetid

Upplåtelsen gäller för en tid av 50 år från och med 2021-08-01 till och med 2071-0731.
§ 3 Uppsägning

Avtalet ska sägas upp senast fem år före arrendetidens utgång. Om avtalet sägs upp till
avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla utan någon rätt till förlängning. Sker ingen
uppsägning inom föreskriven tid förlängs avtalet med ytterligare fem år i sänder.
§ 4 Avgift

Avgiften ska betalas i förskott mot faktura. Vid betalningstillfället gällande
mervärdesskatt tillkommer. Vid för sen betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag
samt ersättning för betalningspåminnelse enligt vad som stadgas om
inkassokostnader.
Arrendeavgiften differentieras utifrån om bygglov har meddelats på arrendestället eller
inte.
Arrendeavgift om bygglov inte har meddelats
Om bygglov inte har meddelats för byggnad eller annan anläggning av Strängnäs

kommun inom arrendestället vid arrendeårets ingång gäller följande i fråga om
arrendeavgiften
Arrendeavgiften för första arrendeåret (2021-08-01 – 2022-07-31) är 25 000 kronor.
Avgiften för första arrendeåret baseras på konsumentprisindex (340,37) för april
månad 2021. Avgiften ska från och med andra arrendeåret justeras med hänsyn till den
årliga förändringen i konsumentprisindex för april månad.
Arrendeavgift om bygglov har meddelats
Om bygglov meddelats för byggnad eller annan anläggning inom arrendestället gäller
följande i fråga om arrendeavgiften för det arrendeår som följer närmast efter det att
bygglov har beviljats av Strängnäs kommun.
Arrendeavgiften löper på tidsperioden första augusti till sista juli nästkommande år
och är 100 000 kronor. Avgiften baseras på konsumentprisindex (340,37) för april
månad 2021. Avgiften ska justeras årligen med hänsyn till den årliga förändringen i
konsumentprisindex för april månad.
§ 5 Kostnader

Arrendatorn ska svara för avgifter och övriga kostnader som uppkommer genom
arrendatorns nyttjande av arrendeområdet.
§ 6 Oförutsedda kostnader

Om myndighet ålägger fastighetsägaren att vidta åtgärder inom arrendeområdet eller
inom det angränsande byggnadsområdet och åtgärderna föranleds helt eller delvis av
arrendatorns nyttjande äger fastighetsägaren, genom höjning av arrendeavgiften, ta ut
så stor del av kostnaderna som, med hänsyn till skälig avskrivningstid eller
förräntning, belöper på arrendeområdet.
Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för
arrendeområdet, på grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten
gällande skatt, avgift eller pålaga, ska arrendatorn med verkan från inträdd
kostnadsökning betala ersättning till fastighetsägaren för på arrendeområdet
belöpande andel av kostnadsökningen genom höjning av arrendeavgiften.
§ 7 Ledningsdragning

Arrendatorn medger att fastighetsägaren eller annan, som därtill har dennes tillstånd,
får dra fram och vidmakthålla ledningar i eller över arrendestället med erforderliga
tillhörande anordningar. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång
som föranleds av att ledningarna anläggs och nyttjas.
Fastighetsägaren svarar i relation till arrendatorn för att eventuella ledningar förläggs
så att arrendatorn verksamhet inte påtagligt begränsas av dem. Det gäller både vid
anläggande och drift av ledningarna.
§ 8 Inskrivning

Detta avtal får inte inskrivas i fastighetsregistret.
§ 9 Överlåtelse och upplåtelse

Arrendatorn får inte utan fastighetsägarens skriftliga medgivande överlåta rätten till
arrendet eller annars sätta annan i sitt ställe. Om arrendatorn överlåter
fjärrvärmeverksamheten och till verksamheten hörande anläggningar ska
fastighetsägaren medge en sådan överlåtelse till förvärvaren av verksamheten.
Arrendatorn får inte heller upplåta nyttjanderätt till någon del av arrendestället eller
till egen byggnad på arrendestället.
§ 10 Arrendeområdets skick och skötsel

Arrendeområdet upplåts i befintligt skick. Arrendatorn är skyldig att hålla
arrendeområdet och vad därpå finns i vårdat skick. Arrendatorn ska tillse att hans
verksamhet på arrendeområdet inte medför men för grannar eller någon annan.
Arrendatorn ska vid nyttjandet av arrendeområdet agera så att risken för miljöskador
begränsas. Arrendatorn är skyldig att skaffa de tillstånd som fodras för verksamheten
på arrendeområdet.
§ 11 Arrendets upphörande

Vid avtalets upphörande ska arrendatorn återställa arrendeområdet i det skick marken
hade vid upplåtelsen, om inte annat skriftligen överenskommes. För arrendeområdets
skick vid avtalets ingående, se Bilaga 2.
Arrendeområdet ska återlämnas väl avstädat.
§ 12 Ansvar

Arrendatorn ska i alla sammanhang svara för skada som härrör från arrendatorns
verksamhet på arrendestället, detta gäller även efter avtalet upphörande.
§ 13 Försäkring

Arrendatorn är skyldig att teckna och vidmakthålla en ansvarsförsäkring för sin
verksamhet på arrendestället.
§ 14 Skiljedom

Tvister i anledning av detta arrendeförhållande skall avgöras av skiljemän enligt lag
om skiljeförfarande (SFS1999:116). Länets arrendenämnd skall vara skiljenämnd.
§ 15 Hänvisning till Jordabalken

I övrigt gäller vad i 7, 8 och 11 kap. jordabalken eller annars i lag stadgas om
anläggningsarrende.
§ 16 Samverkan

Parterna är överens om att aktivt samverka för att finna en alternativ lokalisering för
de anläggningar som behövs för fjärrvärmeverksamheten om det här aktuella
arrendeområdet skulle visa sig vara olämpligt.
Samverkan ska ske med beaktande av att arrende för den befintliga anläggningen
upphör 2024-12-31, varför en ny anläggning behöver tas i drift innan dess.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt.
Strängnäs den

/

2021

Strängnäs den

/

2021

För Strängnäs kommun

För Arrendatorn

_____________________
Lars Ekström
Kommundirektör

_____________________
Sevab Strängnäs energi AB

_____________________
Jacob Högfeldt
Kommunstyrelsens ordförande

Bilagor:
1 Kartbilaga
2 Arrendeområdets skick vid avtalets ingående
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AVTAL OM ANLÄGGNINGSARRENDE
Mellan nedanstående parter träffas följande arrendeavtal
Fastighetsägare

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs, nedan kallad fastighetsägaren

Org.nr. 212000-0365

Arrendator

Sevab Strängnäs energi AB
Box 32
645 21 Strängnäs, nedan kallad arrendatorn

Org.nr. 556527-5764

Arrendeområde

Del av fastigheten Strängnäs Strängnäs 3:1, som är markerad med grön gränslinje i
bifogad kartbilaga 1. Arrendeområdet omfattar ca 1 000 m2.
§ 1 Upplåtelse

Fastighetsägaren upplåter till arrendatorn rätt att nyttja arrendeområdet för
värmepump för fjärrvärme med tillhörande anläggningar.
På arrendestället får inte bedrivas sådan verksamhet som strider mot det angivna
ändamålet.
Arrendatorn får på området bibehålla redan uppförda byggnader och andra
anläggningar. Om ny byggnad eller anläggning behöver uppföras på arrendestället ska
arrendatorn inhämta kommunens skriftliga medgivande innan anläggningsarbetena
får påbörjas.
§ 2 Arrendetid

Upplåtelsen gäller för en tid av tio år från och med 2021-08-01 till och med 2031-0731.
§ 3 Uppsägning

Avtalet ska sägas upp senast ett år före arrendetidens utgång. Om avtalet sägs upp till
avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla utan någon rätt till förlängning. Sker ingen
uppsägning inom föreskriven tid förlängs avtalet med ytterligare 5 år i sänder.
§ 4 Avgift

Arrendeavgiften för första arrendeåret (2021-08-01 – 2022-07-31) är 24 000 kronor.
Avgiften för första arrendeåret baseras på konsumentprisindex (340,37) för april
månad 2021. Avgiften ska från och med andra arrendeåret justeras med hänsyn till den
årliga förändringen i konsumentprisindex för april månad.
Avgiften ska betalas i förskott mot faktura. Vid betalningstillfället gällande
mervärdesskatt tillkommer. Vid för sen betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag

samt ersättning för betalningspåminnelse enligt vad som stadgas om
inkassokostnader.
§ 5 Kostnader

Arrendatorn ska svara för avgifter och övriga kostnader som uppkommer genom
arrendatorns nyttjande av arrendeområdet.
§ 6 Oförutsedda kostnader

Om myndighet ålägger fastighetsägaren att vidta åtgärder inom arrendeområdet eller
inom det angränsande byggnadsområdet och åtgärderna föranleds helt eller delvis av
arrendatorns nyttjande äger fastighetsägaren, genom höjning av arrendeavgiften, ta ut
så stor del av kostnaderna som, med hänsyn till skälig avskrivningstid eller
förräntning, belöper på arrendeområdet.
Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för
arrendeområdet, på grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten
gällande skatt, avgift eller pålaga, ska arrendatorn med verkan från inträdd
kostnadsökning betala ersättning till fastighetsägaren för på arrendeområdet
belöpande andel av kostnadsökningen genom höjning av arrendeavgiften.
§ 7 Ledningsdragning

Arrendatorn medger att fastighetsägaren eller annan, som därtill har dennes tillstånd,
får dra fram och vidmakthålla ledningar i eller över arrendestället med erforderliga
tillhörande anordningar. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång
som föranleds av att ledningarna anläggs och nyttjas.
Fastighetsägaren svarar i relation till arrendatorn för att eventuella ledningar förläggs
så att arrendatorn verksamhet inte påtagligt begränsas av dem. Det gäller både vid
anläggande och drift av ledningarna.
§ 8 Tillfartsväg

Fastighetsägaren ska i avtal med övriga arrendatorer på fastigheten säkra arrendatorns
rätt att ta väg över fastigheten till arrendestället.
Arrendatorn åtar sig att samverka med övriga arrendatorer på fastigheten angående
drift och underhåll av för arrendet nödvändiga tillfartsvägar.
§ 9 Inskrivning

Detta avtal får inte inskrivas i fastighetsregistret.
§ 10 Överlåtelse och upplåtelse

Arrendatorn får inte utan fastighetsägarens skriftliga medgivande överlåta rätten till
arrendet eller annars sätta annan i sitt ställe. Om arrendatorn överlåter
fjärrvärmeverksamheten och till den hörande anläggningar ska fastighetsägaren
medge en sådan överlåtelse till förvärvaren av verksamheten.

Arrendatorn får inte heller upplåta nyttjanderätt till någon del av arrendestället eller
till egen byggnad på arrendestället.
§ 11 Arrendeområdets skick och skötsel

Arrendeområdet upplåts i befintligt skick. Arrendatorn är skyldig att hålla
arrendeområdet och vad därpå finns i vårdat skick. Arrendatorn ska tillse att hans
verksamhet på arrendeområdet inte medför men för grannar eller någon annan.
Arrendatorn ska vid nyttjandet av arrendeområdet agera så att risken för miljöskador
begränsas. Arrendatorn är skyldig att skaffa de tillstånd som fodras för verksamheten
på arrendeområdet.
§ 12 Arrendets upphörande

Vid avtalets upphörande ska arrendatorn montera ned och transportera bort de
anläggningar som arrendatorn har inom arrendeområdet samt återställa
arrendeområdet till det skick som marken hade när avtalet ingicks om inte annat
skriftligen överenskommes. För en beskrivning av arrendeområdets skick samt dess
miljömässiga skick vid avtalets ingående, se Bilaga 2.
Arrendeområdet ska återlämnas väl avstädat.
§ 13 Ansvar

Arrendatorn ska i alla sammanhang svara för skada som härrör från arrendatorns
verksamhet på arrendestället, detta gäller även efter avtalet upphörande.
§ 14 Besittningsskydd

Detta avtal är inte förenat med något besittningsskydd. Bestämmelserna i 11 kap 5 – 6a
§§ jordabalken om rätt till ersättning för arrendatorn med anledning av arrendets
upphörande gäller alltså inte för detta avtal.
§ 15 Försäkring

Arrendatorn är skyldig att teckna och vidmakthålla en ansvarsförsäkring för sin
verksamhet på arrendestället.
§ 16 Skiljedom

Tvister i anledning av detta arrendeförhållande skall avgöras av skiljemän enligt lag
om skiljeförfarande (SFS1999:116). Länets arrendenämnd skall vara skiljenämnd.
§ 17 Hänvisning till Jordabalken

I övrigt gäller vad i 7, 8 och 11 kap. jordabalken eller annars i lag stadgas om
anläggningsarrende.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt.
Strängnäs den

/

2021

Strängnäs den

/

2021

För Strängnäs kommun

För Arrendatorn

_____________________
Lars Ekström
Kommundirektör

_____________________

_____________________
Jacob Högfeldt
Kommunstyrelsens ordförande
Bilagor:
1 Kartbilaga
2 Arrendeområdets skick vid avtalets ingående
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SHAREHOLDERS AGREEMENT SCHEDULE 8.2

Mellan
(1)

Strängnäs kommunföretag AB, 559223-

(2)

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB, 556936-0737, c/o Solör Bioenergi Holding AB, Box 3234,
103

SKFAB

Solör

har följande bilaga till parternas aktieägaravtal (Shareholders Agreement) överenskommits.
1.

INLEDNING

1.1

Parterna har träffat ett aktieägaravtal avseende Goldcup 100759 AB, med tänkt namnändring
till Solör Bioenergi Strängnäs AB, 559353-1581

Bolaget

innefattande en affärsplan för

inledningsvis åren 2022-2031. Parterna är därvid överens om att Bolaget dels ska bygga ut
fjärrvärmen i Strängnäs, dels eftersträva att Bolagets soliditet (definierat i Shareholders
Agreement) långsiktigt ska uppgår till minst 25 procent. Parterna är i sammanhanget överens
om att Bolagets strävan att attrahera fler kunder till fjärrvärme förutsätter långsiktigt stabila
och konkurrenskraftiga värmepriser.
1.2

Mot bakgrund av förhållanden angivna i punkt 1.1. bedömer parterna att Bolagets kostnader
för utbyggnaden kan komma att belasta Bolagets finansiella ställning innan intäkter från ett
ökat antal kunder kan förväntas komma Bolaget till godo, och att ägarna därför bör åta sig
att vid behov tillskjuta ytterligare kapital till Bolaget i form av aktieägartillskott, enligt
villkoren i detta avtalstillägg.

2.

ÅTAGANDE OM AKTIEÄGARTILLSKOTT

2.1

Under perioden den 1 januari 2022 den 31 december 2027 ska parterna, vid ett eller flera
tillfällen och enligt villkoren i punkt 2.2, tillföra Bolaget eget kapital i form av
aktieägartillskott, med ett gemensamt belopp om maximalt 200 000 000 kronor, fördelat
parterna emellan utifrån ägarandel i Bolaget.

2.2

Aktieägartillskott enligt punkt 2.1. förutsätter att följande villkor är uppfyllda:
a) att Bolagets soliditet enligt senast fastställda årsredovisning eller enligt Bolagets
fastställda budget för närmaste verksamhetsåret utvisar att Bolagets soliditet understiger
(eller budgeteras understiga) 20 procent, och
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b) att, om SKFAB underställer frågan om aktieägartillskott Strängnäs kommunstyrelse,
Strängnäs kommun godkänner att SKFAB genomför sin del av aktieägartillskottet.
Vardera parten har rätt, om villkoren är uppfyllda, att påfordra att aktieägartillskott enligt
punkt 2.1 ska tillföras Bolaget. Tillskottsbeloppet ska uppgå till det belopp påfordrande part
begär, dock högst det belopp som efter genomfört tillskott ger Bolagets en soliditet på 25
procent.
3.

ÖVRIGT

3.1

Om parterna inte enas om annat, ska inbetalning av aktieägartillskott ske senast sex månader
efter behörigt påfordrande skett enligt punkt 2.

3.2

För denna bilaga till Shareholders Agreement gäller villkoren Shareholders Agreement i
tillämpliga delar, inklusive villkoren om tillämplig lag och tvister (Governing law & Disputes)

Strängnäs den [ ] 2021
STRÄNGNÄS KOMMUNFÖRETAG AB

SOLÖR BIOENERGI FJÄRRVÄRME AB

______________________

_____________________

______________________

_____________________
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BORGENSÅTAGANDE
För Solör Bioenergi Fjärrvärme AB:s fullgörande av ovanstående SCHEDULE 8.2 TILL SHAREHOLDERS
AGREEMENT går Solör Bioenergi Holding AB härmed i borgen.
Strängnäs den [ ] 2021
SOLÖR BIOENERGI HOLDING AB

_____________________

_____________________

Solör Bioenergi Strängnäs AB

559323-1581

BOLAGSORDNING

1

FIRMA
Bolagets firma är Solör Bioenergi Strängnäs AB.

2

STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Strängnäs kommun.

3

VERKSAMHET
Bolaget ska producera, försälja och distribuera fjärrvärme, el och ånga samt bedriva
därmed förenlig verksamhet.

4

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

5

ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 100 000 och högst 400 000.

6

STYRELSE OCH REVISORER
Styrelsen ska bestå av sex ledamöter med lika många personliga suppleanter.
Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer och motsvarande antal suppleanter,
eller lägst ett och högst två registrerade revisionsbolag. Revisor och revisorssuppleant,
respektive huvudansvarig revisor skall vara auktoriserad revisor.

7

LEKMANNAREVISORER
Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun utser en lekmannarevisor. Lekmannarevisorns
uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde räkenskapsåret efter
lekmannarevisorsvalet.

8

KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman
genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna.

Solör Bioenergi Strängnäs AB

9

559323-1581

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1.

Val av ordförande för stämman.

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.

Godkännande av dagordning.

4.

Val av en eller två justeringsmän.

5.

Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

6.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande
fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7.

Beslut om:

(a)

fastställande

av

resultaträkning

och

balansräkning

samt

i

förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

(b)

disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd
balansräkning, och

(c)

ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, när
sådan förekommer.

8.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.

9.

Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.

10.

Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
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RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari

11

31 december.

HEMBUDSFÖRBEHÅLL
Har aktie övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget, ska aktien
ofördröjligen hembjudas övriga aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan hos
bolagets styrelse. Förbehållet omfattar alla slags förvärv utom överlåtelser som omfattas
av förköpsförbehåll. Hembud får utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet
omfattar.

Solör Bioenergi Strängnäs AB

559323-1581

Den som förvärvar aktier som omfattas av hembudsförbehållet ska snarast efter
förvärvet anmäla aktieövergången till bolagets styrelse. Anmälan ska innehålla uppgift
om den ersättning som har lämnats för aktierna och de villkor förvärvaren ställer för
inlösen. Bolaget ska lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad
med känd postadress.
Den som vill utöva lösningsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse inom sex månader
från behörig anmälan om aktieövergången. Anmäler sig flera, ska företrädesrätten dem
emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus.
Lösenbeloppet ska utgöras, där förvärvet är köp av köpeskillingen, men annars av belopp
som motsvarar det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden.
Kommer förvärvaren och den som har begärt inlösen inte överens i frågan om inlösen
får den som begärt inlösen inom två månader från den dag lösningsanspråket
framställdes

hänskjuta

tvisten

till

avgörande

av

skiljemän

enligt

lagen

om

skiljeförfarande.
Priset för aktierna ska erläggas inom en månad från det att lösenbeloppet blev bestämt.
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FÖRKÖPSFÖRBEHÅLL
Aktie får överlåtas till aktieägare eller person som inte förut är aktieägare i bolaget,
endast efter att den erbjudits till förköp. Endast aktieägarna har förköpsrätt. Förköp ska
ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.
Ansökan om erbjudande till förköp ska ske skriftligen till bolagets styrelse med angivande
av vilka aktier ansökan omfattar samt vilka övriga villkor som ställs för förköpet. Sådan
anmälan ska genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.
När ansökan gjorts om erbjudande till förköp, ska styrelsen genast skriftligen meddela
detta till varje aktieägare, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för
bolaget, med anmodan till den, som önskar förvärva aktierna, att skriftligen framställa
sådan begäran hos bolaget inom sex månader, räknat från ansökan hos styrelsen om
erbjudande till förköp.
Anmälan om att förköpsrätt önskas utövas ska genast antecknas i bolagets aktiebok med
uppgift om dagen för anmälan.
Anmäler sig flera, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning,
verkställd av notarius publicus.
Vid förköp ska det belopp som kan påräknas vid en försäljning under normala
förhållanden betalas.
Talan enligt 4 kap. 22 § aktiebolagslagen, ABL, får väckas inom 2 månader från behörig
anmälan enligt 4 kap. 21 § ABL. Tvist prövas i den ordning lagen om skiljeförfarande
stadgar.

Solör Bioenergi Strängnäs AB

559323-1581

Aktier som förköpts ska betalas inom en månad från den tidpunkt, då priset för aktierna
blev bestämt.
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INSPEKTIONSRÄTT
Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolagets samt dess verksamhet. Detta gäller dock
endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.
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ÄNDRING AV BOLAGSORDNING
Så länge Strängnäs Kommunföretag AB är aktieägare i bolaget får denna bolagsordning
inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Strängnäs kommun, annat än
vad avser förändringar av aktiekapitalsgränser beslutade i behörig ordning av
aktieägarna.

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den [**].

Mellan Strängnäs kommun, org nr 212000-0365 (nedan ”kommunen”), och Sevab
Strängnäs energi AB, org nr 556527-5764 (nedan ”bolaget”) har denna dag träffats
följande

MARKAVTAL
Bakgrund och förutsättningar
Ledningsdragning i landets tätorter sker normalt i gatumark och annan allmän
platsmark. Det är i de flesta fall önskvärt och ändamålsenligt att använda dessa
utrymmen för ledningsändamål. Ledningarna tjänar regelmässigt ett allmänt ändamål
vars tillgodoseende för kommunen själv utgör ett viktigt intresse. Utvecklingen mot fler
ledningsägare har inneburit att konkurrensen om utrymmet har ökat. Flera olika
ledningsägare har även medfört ett behov av samordning mellan olika ledningsägares
och mellan ledningsägares och kommunens arbeten. Ett av syftena med detta avtal är
att skapa förutsättningar för effektivt markutnyttjande, samordnade gräv- och
anläggningsarbeten samt god planering.
Förekomsten av ledningar i kommunens mark medför besvär och arbete för kommunen
men innebär även nytta för kommunen. En bärande princip i detta avtal är att varje
verksamhet ska bära de kostnader som verksamheten ger upphov till men även att de
besparingar som samordningen kan ge upphov till ska fördelas mellan ledningsägarna
och kommunen.
Eftersom alla tätorter förändras är det inte ovanligt att det förr eller senare uppkommer
behov att flytta en ledning. Avtalet innebär en absolut rätt för kommunen att få till
stånd nödvändiga flyttningar. Kostnaderna för flyttning ska dock fördelas mellan
parterna med beaktande av vilken typ av ledning det rör sig om och hur länge ledningen
legat på platsen.
Ersättningen till kommunen ska täcka de kostnader och olägenheter som uppstår för
kommunen p.g.a. att ledningsägaren har sina ledningar och tillbehör i kommunens
mark. Häri inkluderas administrativa merkostnader, ökade framtida drifts- och
underhållskostnader samt ökade kostnader för hänsynstagande vid framtida användning
av marken bl.a. vid utveckling av kommunen. Eftersom ledningsägaren själv bekostar ev.
flyttning av ledningarna efter att viss tid förflutit och kommunen ska bära risken för
flyttningar dessförinnan, ska ersättningen inte inkludera framtida flyttkostnader för
kommunen. Kostnader som har direkt samband med själva grävningen (t.ex. ev. avgift
för administration av grävningstillstånd och återställningskostnader) omfattas inte av
ersättningen utan regleras separat i samband med grävningen.
Detta avtal ersätter alla tidigare avtal och andra civilrättsliga överenskommelser
avseende ledningsägarens ledningar i kommunens allmänna platsmark samt i annan
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kommunen tillhörig mark när sådant särskilt avtal eller överenskommelse har träffats.
Detta avtal ersätter dock inte befintliga avtal i fråga om upplåtelse av kommunal mark
för annat ändamål än ledning, exempelvis upplåtelser avseende
produktionsanläggningar och annan infrastruktur som inte är ren ledningsinfrastruktur.
Avtalet innehåller inga definitioner. Termer och begrepp som används i avtalet ska ha
den innebörd som följer av branschpraxis och relevant lagstiftning.

§1

Avtalets tillämpningsområde

Detta avtal omfattar upplåtelse av delar av kommunens mark för bibehållande av
befintliga fjärrvärmeledningar samt anläggande och bibehållande av
fjärrvärmeledningar.
Avtalet omfattar både allmän platsmark som ägs av kommunen och annan mark som
kommunen äger.
Avtalet avser även utrymme som är nödvändigt för att anlägga och bibehålla de tillbehör
som är nödvändiga för ledningarnas funktion samt rätt att disponera det utrymme som
behövs för att utföra anläggnings- och underhållsarbeten.
Avtalet avser inte utrymme för produktionsanläggningar och annan infrastruktur som
inte är ren ledningsinfrastruktur. Avtalet gäller inte de ledningar och där till hörande
anordningar för vilka ledningsrätt har upplåtits vid detta avtals ingående.
Den exakta sträckningen av ledningar och placeringen av tillbehör ska godkännas av
kommunen och bestäms i grävningstillstånd.
Ledningsägarens rätt enligt detta avtal utgör inget hinder för kommunen eller annan
anläggningsägare att disponera marken eller utföra arbete i eller på marken.
Markupplåtelsen ger således inte ledningsägaren ensamrätt till det upplåtna utrymmet,
utan ledningsägaren förväntas samordna sina arbeten med kommunen och andra
rättighetshavare.

§2

Grävningstillstånd

Grävningsarbeten eller arbeten som på annat sätt innebär ingrepp i kommunens mark
kräver särskilt tillstånd (TA-plan och schakttillstånd) av kommunen.
Akuta reparationsarbeten får utföras innan tillstånd har inhämtats. Sådana arbeten ska
dock snarast anmälas till kommunen varefter tillstånd ska sökas.
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Regler och rutiner för grävningstillstånd framgår av kommunens vid varje tid gällande
anvisningar.

§3

Övriga tillstånd

Användning av offentlig plats för t.ex. upplag eller uppställning av bodar och containers
kan kräva tillstånd av polismyndigheten enligt 3 kap 1 § ordningslagen. Det ankommer
på ledningsägaren att i förekommande fall inhämta sådant tillstånd. För användningen
uttas särskild avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige.
Det ankommer på ledningsägaren att iaktta gällande lagar och föreskrifter och att
inhämta och vidmakthålla eventuellt erforderliga tillstånd för åtgärderna och att göra
eventuellt erforderliga anmälningar.

§4

Anmälan

Ledningsägaren ska senast den sista januari varje år, lämna uppgifter om arbeten som
planeras under innevarande år. Uppgifterna ska lämnas till Projektenheten på Teknikoch servicekontoret. Tillkommer arbeten ska kompletterande anmälan göras i god tid
innan arbetenas utförande.
Kommunen ska årligen bjuda in ledningsägaren och eventuellt andra ledningsägare till
ledningssamordningsmöte, där kommunens framtida arbeten redovisas och
möjligheterna till samordning diskuteras.
Parterna förbinder sig att om möjligt använda den nationella portalen för
ledningsanvisning (www.ledningskollen.se) för att anmäla vilka arbeten som planeras.

§5

Samordning och samförläggning

Parterna ska tillvarata möjligheterna att samordna lednings- och vägarbeten i syfte att
minimera kostnader och olägenheter. Parterna ska årligen, eller med det mellanrum
som annars överenskommes, träffas för att planera och utvärdera samordningen av
gatu- och ledningsarbeten tillsammans med övriga i kommunen verksamma
ledningsägare. Kommunen ansvarar för att sammankalla mötet.
Part ska, i samband med egna arbeten, bereda andra parten möjlighet att samtidigt
förlägga ledning och/eller kanalisation eller utföra andra arbeten på sina anläggningar.
De praktiska detaljerna kring arbetet ska överenskommas vid varje enskilt tillfälle.
Utnyttjar part sin rätt att samförlägga/samordna arbetena, ska de kostnadsbesparingar
som därigenom uppstår fördelas mellan parterna efter vad som är skäligt.
Ledningsägaren är skyldigt att på kommunens begäran och när inga väsentliga hinder
möter, samförlägga planerade ledningar med annan ledningsägares planerade ledningar
eller kanalisation och därvid medverka till att gemensamma anläggningskostnader
fördelas efter vad som är skäligt.
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Parterna förbinder sig att om möjligt använda den nationella portalen för
ledningsanvisning (www.ledningskollen.se) för att åstadkomma samordning och
möjliggöra samförläggning.

§6

Kartor och redovisning av ledningar

Part ska på begäran av den andra parten utan ersättning tillhandahålla de kartor
avseende sina ledningar och andra anläggningar som parten innehar och som den andra
parten behöver för att planera och utföra egna arbeten.
Ledningsägaren ska svara för inmätning av nyanlagda ledningars verkliga läge och delge
kommunen materialet digitalt i det av kommunen vid varje tillfälle använda
koordinatsystemet. För närvarande använder kommunen SWEREF99 16 30 i plan och
RH2000 i höjd. För redovisning av äldre ledningars läge gäller följande: Ledningsägaren
ska, till kommunen, tillhandahålla det kartmaterial som denne har i fråga om befintliga
ledningar och andra anläggningars läge.

§7

Ledningsvisning

Vid parts arbete ska den andra parten senast fem arbetsdagar efter anmaning
kostnadsfritt på marken visa de egna ledningarnas lägen eller tillhandahålla denna
information i form av utdrag ur kartor om inte informationen kan hämtas från
ledningskollen. Parterna ska därvid beakta möjligheten att nyttja digitalt material.
Parterna ska komma överens om hur ledningsvisning ska hanteras vid akuta arbeten.

§8

Arbetets bedrivande

Ledningsägarens arbeten ska utföras skyndsamt och så att olägenheter för kommunen,
andra anläggningsägare och allmänheten minimeras.
Ledningsägarens arbeten ska i övrigt ske i enlighet med kommunens vid varje tid
gällande anvisningar och i enlighet med vad som föreskrivits i TA-plan och
schakttillstånd.

§9

Återställning

Kommunen ska i första hand utföra och ledningsägaren bekosta återställning av
arbetsområdet till ett skick likvärdigt med det området hade innan arbetet
påbörjades. Återställningen ska utföras vid lämpligt tillfälle i så nära anslutning till
grävningsarbetet som möjligt. Ersättningen för kommunens arbeten ska baseras
på kommunens vid varje tidpunkt gällande prislista.
Om kommunen så bestämmer ska ledningsägaren dock återställa arbetsområdet i
enlighet med kommunens anvisningar och överenskommelse träffas om hur
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avhjälpande av framtida sprickor, sättningar och andra brister ska utföras och
bekostas.
De kostnader som debiteras ledningsägaren för återställande ska inte överstiga
kommunens självkostnad och de ska begränsas till de åtgärder som föranleds av
ledningsägarens ledningsarbeten.
Arbetena ska bedrivas varsamt så att kommunens och andras anläggningar inte
skadas.

§ 10

Beslut om flyttning av befintlig anläggning

I god tid innan planläggning, planändring eller annan liknande ändring eller utveckling
eller omdaning av markanvändningen ska parterna samråda med varandra. Samrådet
syftar bl.a. till att undvika flyttning eller ändring av anläggningar. Kommunen avgör dock
slutligen om ledningsägarens anläggningar kan ligga kvar eller inte.

§ 11 Fördelning av kostnader vid flyttning av befintlig anläggning
Blir det ändå nödvändigt att flytta eller ändra en anläggning som tillhör den andra
parten ska den part som begärt åtgärden ersätta de kostnader som uppkommer för den
andra parten om inte annat följer nedan.
Har mer än 10 år men mindre än 15 år förflutit från det att kommunen godtagit
ledningsägarens anläggningsåtgärd till dess att kommunen begär att anläggningen
flyttas/ändras betalar parterna hälften var av kostnaden. Har mer än 15 år förflutit
betalar ledningsägaren hela kostnaden.
Vid tillämpning av andra stycket i denna paragraf ska samtliga vid detta avtals ingående
befintliga ledningar anses ha utförts den 1 januari 2021.

§ 12

Ersättning

Ledningsägaren ska betala en årlig ersättning om 300 000 kr för det besvär och arbete
som upplåtelsen åsamkar kommunen.
Ersättningen är anpassad till konsumentprisindex för augusti månad år 2021 (bastalet).
Ersättningen ska årligen per den 1 januari justeras med det procenttal varmed indextalet
föregående augusti har förändrats i förhållande till bastalet.
Ersättningen beräknas per kalenderår och betalas årligen i efterskott inom 30 dagar
efter fakturering. Fakturering ska ske senast den 30 juni varje år.

§ 13

Skadestånd

Part ansvarar enbart för direkta skador som orsakas genom försummelse av honom,
hans anställda eller av anlitade uppdragstagare.
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Kommunen är i inget fall ersättningsskyldig för skada som orsakats av markens
beskaffenhet, grundvattenförändringar, tredje mans eller allmänhetens utnyttjande av
markområdet eller liknande omständigheter.

§ 14

Arbeten som berör ledningsägarens anläggningar

Ger kommunen tillstånd till tredje man att utföra arbete som medför risk för skada på
ledningsägarens anläggningar enligt detta avtal, ska kommunen kräva att
ledningsägaren kontaktas innan arbetet påbörjas. Kommunen ska kräva att sådana
arbeten utförs i enlighet med kommunens anvisningar enl. § 8.
Motsvarande gäller när kommunen ska utföra egna arbeten som medför risk för skada
på ledningsägarens anläggningar enligt detta avtal.
Parterna förbinder sig att om möjligt själv använda och hänvisa tredje man till att
använda den nationella portalen för ledningsanvisning (www.ledningskollen.se) för att
ta reda på vilka ledningsägare som berörs av ett arbete och för att kontakta dessa.
Ledningsägaren ska vid anmodan meddela kommunen vilka säkerhetsåtgärder som
behövs vid arbeten i ledningens närhet så att ledningsägarens anläggningar inte skadas.
Sådant meddelande ska lämnas skyndsamt.

§ 15

Överlåtelse av mark m.m.

Avser kommunen att överlåta och/eller genom planändring ändra användningen av ett
markområde där ledningsägaren har anläggningar med stöd av detta avtal ska
kommunen samråda med ledningsägaren i syfte att undvika flyttning eller ändring av
anläggningen. Kommunen avgör dock slutligen om anläggningen kan ligga kvar eller inte.
Om anläggningen ändå behöver flyttas eller ändras tillämpas § 11.
Kan anläggningen ligga kvar i oförändrat läge ska kommunen, när det är lämpligt,
medverka till att ledningsägaren erhåller ledningsrätt eller motsvarande skydd för den
del av anläggningen som berörs av överlåtelsen.

§ 17

Vite

Ledningsägaren åtar sig vid vite om 10 miljoner kronor att inte söka ledningsrätt
avseende del av eller hela ledningsägarens vid varje tidpunkt befintliga ledningsnät utan
kommunens skriftliga godkännande.

§ 18

Avtalstid

Detta avtal gäller i 25 år räknat från och med 2021-08-01. Om ingen av parterna säger
upp avtalet senast 1 år före avtalstidens utgång är avtalet förlängt tills vidare, med 1 års
uppsägningstid och på i övrigt oförändrade villkor.
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§ 19

Överlåtelse

Ledningsägaren får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan
kommunens medgivande. Kommunen får inte vägra medgivande avseende överlåtelse
till företag inom den koncern eller företagsgrupp av motsvarande slag som
ledningsägaren tillhör.
Kommunen ska vidare acceptera överlåtelse av detta avtal till den som Sevab Strängnäs
energi AB ev. överlåter fjärrvärmeverksamheten till.
Vid överlåtelse av del eller hela fjärrvärmenätet och/eller tillhörande anläggningar
utanför koncernen svarar ledningsägaren, vid vite om 10 000 000 kronor, för att
förvärvaren ingår motsvarande markavtal med kommunen.
________________________________
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
_____________________
Lars Ekström
Kommundirektör

_____________________

Sevab Strängnäs energi AB

_____________________
Jacob Högfeldt
Kommunstyrelsens ordförande

7

Final version

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL
Säljare:

SEVAB Strängnäs Energi AB, org. nr 556527-5764
SEVAB

Köpare:

Goldcup 100759 AB, med tänkt namnändring till Solör Bioenergi
Strängnäs AB, org.nr 559323-1581
Calor

1. Inledning
SEVAB bedriver verksamheter inom affärsområdena Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi
samt Marknad & Försäljning.
Inom affärsområdet Energi bedriver SEVAB fjärrvärmerörelse i Strängnäs innefattande produktion
och distribution av fjärrvärme samt även produktion av el och ånga Rörelsen
bedrivs bl.a. på fastigheten Strängnäs Värmeverket 1:1 Fastigheten . Rörelsen bedöms vara
en självständigt bedriven verksamhetsgren. Rörelsen omfattar inte de verksamheter som SEVAB
bedriver inom affärsområdena Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning och Marknad & Försäljning samt
inte heller stödfunktionen benämnd Service.
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB, org. nr 556936-0737 Solör
genom aktieöverlåtelseavtal
förvärva 80 procent av aktierna i Calor av Strängnäs Kommunföretag AB, org. nr 559223-9965
Kommunen
Calor har skapats i syfte att SEVAB genom detta Avtal ska överföra Rörelsen till
Calor, som ett led i Strängnäs kommuns övergripande affär med Solör.
SEVAB och Calor är överens om en överlåtelse av Rörelsen enligt villkoren i detta avtal
Avtalet .
2. Överlåtelseobjektet
I Rörelsen ingår följande av SEVAB:s tillgångar och rättigheter/skyldigheter

Egendomen

(a)

Fastigheten, inklusive fastighetens tillbehör enligt 2 kap. Jordabalken,

(b)

ledningsrätter och anläggningar;

(c)

samtliga rättigheter och skyldigheter enligt kundavtal hänförliga till Rörelsen,

(d)

samtliga rättigheter och skyldigheter enligt leverantörs- och inköpsavtal
hänförliga till Rörelsen,

(e)

samtliga

rättigheter

och

skyldigheter

enligt

hyres-,

leasing-

och

nyttjanderättsavtal hänförliga till Rörelsen,
(f)

samtliga rättigheter och skyldigheter enligt diverse övriga till Rörelsen hänförliga
avtal,

(g)

maskiner och verktyg som ingår i Rörelsen,

(h)

teknisk information och dokumentation,

(i)

kundregister, leverantörsregister och annan kommersiell information hänförlig
till Rörelsen

(j)

immateriella rättigheter som ingår i Rörelsen

(k)

ev. överlåtbara licenser och tillstånd hänförliga till Rörelsen

Egendomen har specificerats i Bilaga 1. Om någon egendomspost, tillgång eller rättighet som
används i Rörelsen eller behövs för att bedriva verksamheten inte redovisats i Bilaga 1 eller ovan
och sådan egendom, tillgång eller rättighet som tillhör SEVAB och används i Rörelsen, skall den utan
särskilt vederlag ingå i överlåtelsen enligt Avtalet.
3. Definitioner
Följande definierade begrepp ska när de används i detta Avtal anses ha den betydelse som följer
av denna punkt 2:
Med

avses dagen för undertecknandet av detta Avtal.
Fastigheten

Med
Med

och

avses garantierna enligt punkt 13 i Avtalet.

avses Calors samtliga anspråk och krav med anledning av brott mot Garantier.
Rörelsen

Med

avses den

.

4. Överlåtelse
SEVAB överlåter och försäljer härmed Egendomen till Calor. Köpeskillingen för Egendomen är
fördelad på en köpeskilling för Fastigheten enligt punkt 5, nedan Köpeskillingen För
Fastigheten
6
Köpeskillingen För
Egendomen Exklusive Fastigheten .
5. Köpeskillingen För Fastigheten
Calor ska som köpeskilling för Fastigheten till SEVAB betala [70,878,687] kronor genom att Calor till
SEVAB på Tillträdesdagen överlämnar en behörigt undertecknad skuldförbindelse i form av en revers,
Bilaga 2.
6. Köpeskillingen För Egendomen Exklusive Fastigheten
Calor ska till SEVAB betala [401,004,838] kronor motsvarande den resterande delen av den totala
köpeskilling om [471 983 525] kronor, vilken resterande del belöper på övrig i Rörelsen ingående
egendom, dvs. Egendomen exklusive Fastigheten. Betalningen erläggs genom att Calor till SEVAB
på Tillträdesdagen överlämnar en behörigt undertecknad skuldförbindelse i form av en revers, Bilaga
3.
7. Tillträde
Calor tillträder Egendomen och därigenom Rörelsen på Tillträdesdagen.
SEVAB ska överlämna sådant av Egendomen som fysiskt kan överlämnas samt nödvändiga
handlingar för att Calor ska kunna fullfölja förvärvet av Rörelsen och för att äganderätten till
Rörelsen och Egendomen ska övergå på Calor. SEVAB ska överlämna medgivande från annan
avtalspart till överlåtelse av de avtal som ingår i Rörelsen, i de fall sådant medgivande krävs, och
om medgivande inte erhållits visa att sådan part har informerats om överlåtelsen. I de fall
Rörelsens avtal inte kan överlåtas till Calor utan medgivande av annan avtalspart ska parterna
2

inhämta sådant godkännande. Om godkännande inte ges, eller för tid intill dess att godkännande
ges, ska Calor fullfölja avtalet för SEVAB:s räkning, varvid SEVAB ska redovisa intäkter för avtalet
till Calor.
8. Köpebrev
Vid tidpunkten då Calor erlägger Köpeskillingen För Fastigheten ska Köpeskillingen kvitteras genom
att Parterna för varje Fastighet undertecknar köpebrev i två original. Köpebreven upprättas enligt
Bilaga 4.
9. Riskövergång
SEVAB står risken för att Fastigheten eller fysisk egendom ingående i Egendomen och/eller
Rörelsen av våda skadas eller försämras före Tillträdesdagen.
10. Lagfart
Lagfart får inte sökas innan köpebrev utfärdats i enlighet med punkt 8. Calor ska stå samtliga
kostnader hänförliga till lagfart och eventuella pantbrev.
Äganderätten till Egendomen övergår till Calor på Tillträdesdagen sedan Köpeskillingen erlagts och
köpebrev undertecknats av Parterna.
11. Inskrivning och belastningar
Fastigheten besväras endast av de inskrivningar och belastningar som framgår av utdrag från
Lantmäteriverket, Bilaga 5.
Calor och SEVAB ska senast på Tillträdesdagen gemensamt tillse att samtycken inhämtas för
relevanta avtal.
12. Friskrivning
Med undantag för eventuella Krav avsäger sig Calor härmed samtliga möjligheter att åberopa
felansvar som SEVAB eventuellt skulle kunna åläggas enligt lag eller på annan grund, inklusive
enligt jordabalken, miljöbalken eller köplagen. Med undantag för eventuella brister i Garantierna
friskriver således Calor SEVAB från allt ansvar med anledning av Avtalet för köprättsliga fel,
faktiska fel och brister, rådighetsfel och så kallade dolda fel, samt för andra tekniska fel och brister
samt för miljömässiga fel inklusive, men inte begränsat till, ansvar för efterbehandlingsåtgärder på
Tillgångarna.
13. Garantier
SEVAB lämnar följande Garantier och bekräftar att Calor ingått Avtalet i förlitan på dessa. Alla
sådana Garantier är sanna och riktiga på Avtalsdagen.
Äganderätt och belastningar
(a)

SEVAB är på Tillträdesdagen civilrättslig och, såvitt avser Fastigheten, lagfaren ägare till
Egendomen och har med de inskränkningar som angetts i punkt 11 ensam full och
oinskränkt äganderätt till densamma samt är oförhindrad att sälja och överlåta dessa i
enlighet med villkoren i Avtalet. Fastigheten är på Tillträdesdagen fria från
penninginteckningar.

(b)

Egendomen är på Tillträdesdagen fri från andra panträtter och besväras inte av andra
inskrivningar och belastningar än de som anges i detta Avtal.

14. Skatt
Enligt detta Avtal säljer SEVAB Egendomen till Calor för en köpeskilling motsvarande Egendomens
bedömda skattemässiga restvärde hos Bolaget, som kan vara lägre än Egendomens
marknadsvärde. Om Skatteve
] fattar ett omprövningsbeslut
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Omprövningsbeslutet enligt vilket SEVABs skattepliktiga inkomst fastställas utifrån att
Egendomen ska anses ha överlåtits för en köpeskilling motsvarande dess marknadsvärde (så kallad
uttagsbeskattning) och Calor har rätt att använda Egendomens marknadsvärde som sitt
skattemässiga anskaffningsvärde, ska Calor till SEVAB erlägga ett belopp
Kompensationsbeloppet
Egendomens marknadsvärde och
den köpeskilling som enligt punkterna 4-6 ovan erlagts för Egendomen multiplicerad med 20,6%.
Kompensationsbeloppet ska erläggas som en tilläggsköpeskilling för de förvärvade Tillgångarna
inom [ ] bankdagar efter Omprövningsbeslutet.
15. Reklamation
I händelse av brist i någon av SEVAB:s Garantier enligt punkt 13 ska SEVAB svara för varje skada
som uppkommer av eller i anledning av sådan brist, under förutsättning av att sådant Krav
framställs skriftligen till SEVAB senast tre månader från Tillträdesdagen.
16. Tvister och tillämplig lag
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande
skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad,
tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att ordinarie skiljedomsregler ska
tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre
skiljemän.
Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.
Svensk lag ska tillämpas på tvisten.
_______________________
Signatursida följer
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Detta Avtal har upprättats i två (2) originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Ort:
Datum:

SEVAB Strängnäs Energi AB

Ort:
Datum:

Goldcup 100759 AB

_______________________
Namn:

________________________
Namn:

_______________________
Namn:

________________________
Namn:

Ovanstående Säljares
egenhändiga namnteckning
bevittnas:

Ovanstående Köpares
egenhändiga namnteckning
bevittnas:

_______________________
Namn:

_______________________
Namn:

_______________________
Namn:

_______________________
Namn:
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Samverkansavtal (bilaga 20 till Shareholders Agreement)
Strängnäs kommunkoncern genom Strängnäs kommunföretag AB, nedan
Strängnäs, och Solör Bioenergi Fjärrvärme AB, nedan Solör, har denna dag ingått
avtal gällande ett långsiktigt hållbarhetssamarbete med fokus på energi och
klimatsamarbete. Nedan kallas Strängnäs kommunföretag och Solör gemensamt
för Parterna.
1. Bakgrund
Solör har erbjudits och accepterat att förvärva 80% av Strängnäs aktier i det
aktiebolag (kallat Calor) vartill Strängnäs ska överföra sin fjärrvärmeverksamhet.
Efter ägarförändringen äger Strängnäs 20% och Solör 80% av aktierna.
Strängnäs kommun satsar på olika åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling
av hela det geografiska området Strängnäs kommun. Arbetet ska ske genom att
utveckla samverkan med olika aktörer samt genom att underlätta för invånare,
företag och organisationer att ställa om till en mer hållbar tillvaro.
Solör bedriver sedan länge ett offensivt hållbarhetsarbete. Det tar sig bl.a. uttryck
genom satsningar på:
Miljövänlig uppvärmning baserad på lokalt biobränsle,
Att upprätthålla och driva en dialog kring miljö- och hållbarhetsfrågor
med leverantörer, kunder, myndigheter,
Att öka kunskapen och medvetandet kring miljö- och hållbarhetsfrågor
hos alla medarbetare och säkerställa att Solör genomför de miljö- och
hållbarhetsförbättrande åtgärder som är inom bolagets kontroll, till
exempel att alla arbetsfordon över tid ska drivas av förnybara bränslen,
Kontinuerliga förbättringar av Solörs interna rutiner för en långsiktig
hållbar utveckling,
Att ställa krav på leverantörer gällande miljövänlig transport och leverans
av bränsle till fjärrvärmeanläggningarna,
Att efterleva gällande miljölagstiftning och andra av myndigheter
uppställda krav,
Att aktivt utreda nya teknologier till exempel geotermisk värme, biogen
CCS och termisk energilagring,
Parterna har enats om att tillsammans utveckla hållbarhetsarbetet i Strängnäs
kommun med en gemensam ambition om att Parternas samverkan ska fungera
som ett föredöme lokalt, regionalt och nationellt. Målsättningen är att
tillsammans bygga en långsiktigt hållbar samverkan kring energi och
klimatfrågor med mål att:
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1. stödja klimatomställning och en mer effektiv fördelning av energianvändningen
hos slutkunder
2. öka kapacitet för att minska belastningen på elnätet genom att öka
lokalproducerad fossilfri värme, kyla och el
3. utreda möjligheter att kapsla in koldioxid
4. söka samverkan med lokala aktörer och möjliggöra cirkulära lösningar kring
exempelvis restprodukter, spillvärme och lokal produktion av biobränsle.
Till 2030 ska all uppvärmning i kommunen som geografiskt område vara fossilfri,
framtidssäker och ha hög resurseffektivitet.
Detta avtal begränsar inte Parternas möjligheter att tillsammans eller var för sig
samverka med andra aktörer.

2. Ambition och mål
Parternas ambition är att utveckla samverkan kring två huvudområden:
fjärrvärme/kyla som en naturlig del av Strängnäs framtid.
hållbarhetsfrågor som främjar utvecklingen mot en klimatneutral och
effektiv användning av energi.
Calors målsättning är att energiproduktionen i Strängnäs skall vara fossilfri
senast 2025. Strängnäs kommuns mål är att det geografiska området Strängnäs
kommun ska ha fossilfria transporter 2030 och vara klimatneutralt 2040.
Samverkan omfattar följande områden:
1. Fjärrvärmen/kylan som en naturlig del av Strängnäs framtid.
Calor spelar en central roll i Strängnäs kommuns värmeförsörjning och är ur ett
samhällsperspektiv en av de mest resurseffektiva uppvärmningslösningar som
existerar. Genom att gemensamt verka för att sprida kunskap om kraftvärmens
fördelar samt om hur systemet kan utnyttjas, utvecklas och byggas ut för att
maximera fjärrvärmens nyttjandegrad, där så är ekonomiskt försvarbart, kan en
mer långsiktig energieffektiv och klimatneutral bas för energiförsörjningen av
Strängnäs kommun erhållas. Målet är att fjärrvärme ska vara ett naturligt och
konkurrenskraftigt val för stadens invånare.
a. Parterna utvärderar fjärrvärme/kyla som alternativ i samtliga nyetableringar
och renoveringsprojekt. Fjärrvärme/kyla står i samklang med kommunens
ägardirektiv till de egna bolagen.
b. Energibesparingar ska mätas i använd energi, inte i köpt energi.
c. Energikvalitet ska beaktas: el ska främst användas där värme inte är ett
alternativ.
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2. Hållbarhetsfrågor som främjar utvecklingen mot en klimatneutral och
effektiv användning av energi.
Genom att ta ett övergripande systemperspektiv på kommunens
hållbarhetsfrågor och genom att skapa en samsyn ska Parterna definiera och
överenskomma om relevanta utvecklingsprojekt. Ett övergripande
systemperspektiv skall vara ledstjärna för en total optimering, från produktion till
slutanvändning, för att på så sätt undvika suboptimering.
a. Utveckla samarbetet kring infrastrukturen så som översiktsplaner,
energiplaner och samrådsförfarande för att i tidiga skeden kunna samverka inom
energifrågor ur ett övergripande systemperspektiv och samhällsekonomiskt
effektivt sätt (resursförbrukning och utsläpp) samt koordinering vid etablering.
b. Skapa en samverkansplattform i form av ett Klimatråd för lokal energi och
klimatomställning där kommunkoncern, näringsliv och andra organisationer
finns representerade. Där förväntas Solör ingå som en viktig Part.
c. Främja ny energiteknik som leder till ökad hållbar energianvändning.
d. Gemensamt och i förekommande fall, tillsammans med andra aktörer, söka
pengar från olika bidragsgivare inom EU och Sverige för hållbarhetsprojekt.
Samverkan begränsas dock till de delar där parterna har en direkt möjlighet att
påverka. Samverkan kan komma att omfattas av Solörs övriga verksamheter då
Parterna finner detta av intresse.
Genomförande
För samverkans styrning och uppföljning tillsätts en operativ Samverkansgrupp.
Samverkansgruppen tillsätter erforderliga resurser
arbetsgrupper/projektgrupper för arbetets genomförande. Dessa kan vara
stadigvarande eller projektbaserade Fokus skall särskilt vara på de
frågeställningar, punkt 1 och 2 ovan, som anges i detta avtal.
Samverkansgruppen ansvarar för uppföljning och rapportering till Klimatrådet.
Varje större aktivitet och specifikt projekt som Parterna kommer överens om bör
formaliseras i en projektplan där omfattning, mål, tidplan och Parternas
åtaganden inklusive ekonomi formuleras. Det är av speciellt vikt vid extern
finansiering. Samverkansgruppen fattar beslut om vilka projekt som skall
genomföras.
I Samverkansgruppen ingår två medlemmar från Strängnäs och två medlemmar
från Solör. Strängnäs är sammankallande i Samverkansgruppen.
Samverkansgruppen sammanträder minst 4 gånger per år.
Ekonomi
Om inget annat överenskommes är Parterna överens om att vardera Part skall stå
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för sina kostnader som t.ex. för deltagande i Samverkansgruppen och för arbete
utfört inom ramen av detta avtal.
Parterna är vidare överens om att tillskjuta medel i förhållande till respektive
parts ägarandel i Calor (i nuläget 80 %, respektive 20 %) till en projektbudget för
särskilda insatser inom hållbarhetsområdet när så beslutats av
Samverkansgruppen, varvid parternas samlade åtagande avseende tillskott till
projektbudgeten är totalt 60 Mkr under avtalets första sex år (6 x 10 Mkr) De
insatser och projekt som ska genomdrivas ska godkännas av
Samverkansgruppen.

3. Ägande av resultat samt kommunikation
Parterna skall komma överens om hur samverkan ska kommuniceras.
Samverkansgruppen skall godkänna kommunikationen och
marknadsföringsmaterial.
4. Avtalstid
Detta avtal träder i kraft när det har undertecknats av båda Parter, dock tidigast
när Solör tillträder aktierna i Calor, och gäller inledningsvis under sex (6) år med
sex (6) månaders uppsägningstid och därefter tills vidare med sex (6) månaders
uppsägningstid. Uppsägningen skall vara skriftlig.
5. Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och undertecknade av
Parterna för att vara bindande.
6. Lag och tvist
Avtalet skall tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag. En eventuell tvist i
anledning av giltighet, tolkning eller tillämpning av detta avtal och
därmed sammanhängande rättsförhållanden skall Parterna i första hand försöka
lösa genom förhandling.
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Långsiktig ekonomisk planering
12 maj 2021
Utbildning Kommunalekonomernas förening (KEF)

Tillsammans och med invånarnyttan i fokus,
skapar vi framtidens hållbara kommun
i hjärtat av Mälardalen.
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Avstånd karta
Vårt läge är perfekt!
Uppsala
74 min

Västerås
62 min

Arboga
58 min

Eskilstuna
17 min

Enköping
44 min

Märsta
87 min

Strängnäs

Stockholm 49 min

Örebro
84 min
Nykvarn
27 min

Flen
42 min

Södertälje
30 min

Gnesta
37 min

Katrineholm
67 min

Nyköping 65
min
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Strängnäs kommun
i siffror
• 97000 hektar mitt i Mälardalen.
Strängnäs

Åkers
Styckebruk

Stallarholmen

• Flera kommundelar, alla med sin unika charm,
där Strängnäs, Mariefred, Stallarholmen och
Åkers styckebruk är de mest kända.
• 44 mils strandlinje längs Mälaren.

Mariefred

• 37 290 invånare.
• 4000 företag.
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Resultatutveckling
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Utveckling soliditeten*

* Inkl pensionsåtagande
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Hur har Strängnäs kommun
jobbat med långsiktig
ekonomisk planering (LEP)?
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Agenda
1.
2.
3.
4.

Resan 2016 – 2021
Fördjupning 1 – resursfördelningsmodellen
Fördjupning 2 – investeringsplaneringsprocessen
Resultat & slutsatser

WWW.STRANGNAS.SE

Bakgrundsbeskrivning
SKL (Krokodilgapet)

Investeringsbehovet

Soliditeten

WWW.STRANGNAS.SE

»Krokodilgapet« 2015–2030
enligt långsiktig finansiell analys PWC april 2016
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Press på drift och investeringar
• Utvecklingen sätter stor press på drifts- och
investeringsekonomin.
• Effektiviseringsbehov i vår driftbudget: 500 Mkr
de kommande 15 åren.
• 700 investeringsmiljoner behöver prioriteras
bort eller finansieras på annat sätt än genom
skatteintäkter.
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Uppdraget
• November 2016: KS uppdrag
till förvaltningen att ta fram
långsiktig ekonomisk plan för
kommunkoncernen.
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Bruttolista med åtgärder
• Början av 2017: Förvaltningens ledningsgrupp samlades
och tog fram en bruttolista på åtgärder, för att hantera
både drifts- och investeringsekonomin. 15-årsperspektiv.
• Avstämning och prioritering av beslutsfattare/politiker i
februari 2017
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EFFEKT
Digitaliseringsprogrammet

hög

Bostäder (HPL)

– kontroll driftkostnader

medel

Campus+Thomas

Frisknärvaro, plan för bemanning
Bostäder – trygghetsboende/särskilda

Investeringsstyrning (SPG/OPG)
Driftsättning expl.projekt
Statsbidrag
– samordning, processer, controller
Markstrategi
Sponsring – koncept

Chefsområden

boenden

FÖP Strängnäs – tidiga satsningar

Koncernstruktur

infrastruktur och markköp

Skolstruktur

Kommunhuset - aktivitetsbaserat

Försäljning

bolag/nät/verksamhetsfastigheter osv

Serviceförvaltning

liten

Mötesplatser - strategi

Försäljning av bostäder

liten

medel

hög

INSATS
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Långsiktig ekonomisk plan (LEP) 2030
(KS september 2017)

Adresserar/hanterar tre
ekonomiska utmaningar;
1. Driftsekonomin – »Krokodilgapet«
2. Investeringsekonomin
3. Finansiella handlingsfriheten
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LEP 2030
§ Reviderad styrmodell – tillitsbaserad styrning
§ Ny lokalstyrnings- och investeringsprocess
§ Förstärkt beställarkompetens lokalinvesteringar & hyresavtal
§ Långsiktig finansiell analys (LFA) och LEP i Flerårsplanen
§ Systematiska jämförelser med andra kommuner och rationaliseringar
genom bl a reviderad resursfördelningsmodell
§ Samarbete med länets kommuner och 4M
§ Skolstruktur för inkluderande lärmiljö
§ Reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning
a) Soliditetsmål 2030
§ Prenumerationslösning avseende löpande uppdateringar LFA

§

Löpande ekonomiutbildningar - politiker, chefer &
(gymnasieelever)

§ Campus/Thomaskomplexet
a) Avtalsförhandling Stenvalvet/Offentliga Hus (numera
SBB)/förstudie nytt bildningscentrum
b) Utredning/upphandling externt SäBo (köpta platser)
§ Konkurrensprogram
§ Nya strategier med fokus på effektivisering genom digitalisering
§ Koncernstruktur
a) Koncernbildning
b) Säljbara tillgångar – avyttringsprocess fjärrvärmen
§ Personalframskrivning & LEP/Långsiktig
kompetensförsörjningsplan
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Campus ekonomi
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Fördjupning 1 –
Ny resursfördelningsmodell
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Resursfördelningsmodell
§ Modell för fördelning av driftbudget
§ Utvecklad med stöd av RKA – Rådet för främjande av kommunala analyser
§ Direkt koppling till demografiskt betingade behov
§ Fördelning av budgetmedel utifrån nyckeltal som beskriver förväntad kostnad
• Referenskostnad
• Medelvärde utifrån likhetsutsökning
§ Effektiviseringskrav enligt långsiktig finansiell analys

WWW.STRANGNAS.SE

Referenskostnad
• Indikerar vad respektive verksamhet borde ha
för nettokostnad om kommunen bedriver den
verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå
och effektivitet.
• Bygger på kostnadsutjämningen i det
kommunalekonomiska utjämningsystemet
• Förändringar i utjämningsystemet påverkar
referenskostnaden
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Likhetsutsökning
• Likhetsutsökning innebär att Strängnäs kommun och sju
andra kommuner som ligger närmast varandra vad gäller
invånarantal och olika parametrar bildar en
jämförelsegrupp.
• De nyckeltal som används är framtagna tillsammans
med RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser)
och bedöms ha påverkan på verksamhetens kostnad.
Dessa viktas utifrån förklaringsgrad.
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Fördjupning 2 –
Ny investeringsplaneringsprocess simuleringar soliditet
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Strängnäs kommunkoncerns
investeringsbehov (mkr)
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Ny investeringsprocess och
simuleringsmodell
• Insamling hela kommunkoncernens
investeringsbehov tidigt i budgetprocessen
• Simuleringar av olika scenarier vilken
investeringsnivå som är möjlig om långsiktiga
finansiella mål ska uppnås
• Egentillverkad modell, validerad av PwC

WWW.STRANGNAS.SE

Soliditet – simuleringar koncern 2030

Inkl. nyttjande
öronmärkt/RUR
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Simuleringar 2019
för att nå 25 % år 2030
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3 scenarier (KS+PLG hösten 2019)
Alternativ 1

Alternativ 2

(förändringar mot alt 1)

• Ingen försäljning av
• Överskottsmål 2,0%
fjärrvärmerörelsen
• Försäljning
• Större minskning av
Fjärrvärmerörelsen
investeringsplan
• Nytt bildningscenter
• Externt SÄBO
• Övriga investeringar enligt
investeringsplan

Alternativ 3

(förändringar mot alt 1)

• Försäljning 75% av
fjärrvärmerörelsen
• Mindre minskning av
investeringsplan
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Soliditet 2030
– Simulering försäljning värmerörelsen

Restvärde: 600 mkr
Förs.pris: 600 mkr
(100 mkr motsvarar ca 1 % ökning)
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Simuleringar 2021
för att nå 25 % år 2030
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Resultat & slutsatser
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Förbättring av kommunkoncernens årsresultat (%)
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Ökning av kommunkoncernens finansiella
handlingsutrymme (soliditet %)
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Riktlinjer god ekonomisk hushållning
Strängnäs kommun definierar
god ekonomisk hushållning som
en sammanvägd bedömning av
verksamhetsresultat och insatta
resurser. Det ekonomiska målet
väger tungt vid bedömning av
god ekonomisk hushållning.

INVÅNARE

MEDARBETARE

SAMHÄLLE

EKONOMI

WWW.STRANGNAS.SE

Slutsats avseende god ekonomisk hushållning
»Utifrån en helhetsbedömning av
verksamhetsresultat, finansiella
nyckeltal samt en fortsatt målmedveten styrning av verksamhet
och ekonomi bedöms Strängnäs
kommun sammantaget uppnå
god ekonomisk hushållning för
helåret 2020«

INVÅNARE

MEDARBETARE

SAMHÄLLE

EKONOMI
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Sammanfattning
• Aktiv ekonomistyrning

• Kontinuerlig strävan
• Bygga kultur
• Externa referenspunkter för
god ekonomistyrning

• Verksamhets- och
ekonomistyrning eg. samma sak
• 2 sidor av samma mynt eller
• Allt är aspekter på vht; kvalité,
servicenivåer & ekonomi

• Mycket kvar att göra i S-näs
• Demografiska utmaningarna
kvarstår
• ”Investeringsberget”
• Hållbarhetsfrågorna
• Samordning ekonomisk & fysisk
planering
• Men, bättre rustade!

WWW.STRANGNAS.SE

Slutsats LEP
Viktigaste framgångsfaktorerna är den
politiska förankringen och att integrera
verktyg som t ex PwC´s långsiktiga finansiella
analys i planerings- & uppföljningprocessen.
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Extra bilder
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Behoven av välfärdstjänster ökar stort
men inte arbetskraften
Invånare 20–64 år

Procent

Invånarnas behov av välfärdstjänster

1,8
1,6

Senaste
20 åren
har varit
hanterbara

1,4
1,2

Kommande
20 år blir
tuffare
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Källa: SKL.
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(5.2 1) Förberedandande
skede (förstudie)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fritidsgård i Mariefred
Två förskoleavdelningar i Mariefred
(avslutas)
Växthus, Sundby Park
Lokal för daglig verksamhet,
äldreomsorg
Kulturcentrum, Strängnäs
Kultur/aktivitetshus i Mariefred
Två nya serviceboenden (ett har gått
vidare till utredning, smörsoppen)
Utbyggnad Finningeskolan
Förskola och skola, Södra Årby
Förskola Södra Stadsskogen
Förstudie, (effektiv förvaltning)

(5.2.2) Utredning

•
•
•
•
•
•
•
•

(5.2.3) Projektering/
Upphandling

(5.2.4) Genomförande
Byggnation

•
•

Mötesplats i Mariefred (Biohuset)
med fritidsgård
Gruppboende LSS och lokal för daglig
verksamhet (lantligt läge)
Fritidsgård Åkers styckebruk
Ombyggnad Vesslan 8
Säkerhetshöjande åtgärder
Stallarholms skolan
LSS Serviceboende Smörsoppen
Tvätt, spolhall och varmgarage,
Vältstigen 1
Gemensam lokal för Socialkontoret(
HSV, Larm, NP och HTJ)

•
•
•

Ny förskola Tryffelstråket
Omklädningsrum, Räddningstjänsten
i Strängnäs
Om- och tillbyggnad
Mariefredsskolan
Brandskydd brunnsvägen 41a
(Vesslan 8)-tillfällig åtgärd
Dagvatten Roggeskolan

PAUSADE UTREDNINGAR
•
Lokalanpassningar Vältstigen 1
•
Solceller Kommunhuset

(5.2 5) Uppföljningsfasen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gruppboendet Svalan
Hygienutrymmen Kristinagården
Grassagårdens kök
Reception, Kommunhuset
Förskolan Stallarholmen
Röda skolhuset, Stallarholmen
Ombyggnad SVC Matsal
Marifredskolan/kök/Matsal
Mariefreds skola utökat lokalbehov
Finningeskolan köket
Räddningstjänsten Strängnäs
Karinslundsskolan köksgolv
Täppan förskola/renovering
A och S Mästarvägen 7
Åtgärder för ljudmiljöer i skolor
Anpassning del av Tosteröskolan till
resursskola
Återstående renoveringsåtgärder på
Ugglan,lokal för hemtjänst och
bemanningsenhet
Resecentrum , glasvägg

AVVAKTANDE UTREDNINGAR
Arbete pågår i kommunens verksamheter
•
Ombyggnad kommunhuset (effektiv
förvaltning)
•
Tosteröskolan ombyggnad

X månader

5-14 månader

8-12 månader

6-12 månader
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Långsiktig ekonomisk plan 2030
– Särskilda utredningsuppdrag
a. Skolstruktur
b. Koncernstruktur
• Koncernbildning
• Säljbara tillgångar

c. Campus/Thomaskomplexet

WWW.STRANGNAS.SE

Långsiktig ekonomisk plan 2030
(Dnr KS/2016:649)

Solidaritet med
kommande generationer

• Planen sträcker sig till 2030
• Innehåller investeringar och finansiering
• Ny resursfördelningsmodell
• Aktiv ekonomistyrning
• Helhetsgrepp kring långsiktig finansiering,
nytt gymnasium, simhall, sporthall,
realisering av tillgångar etc

”Hållbar ekonomi möjliggör
hållbar verksamhet.”

WWW.STRANGNAS.SE
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Resultat i sim. 2019-2030

Varav
+172 mkr
år 2019-2020
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Investeringar sim. 2019-2030

Varav
– 282 mkr år 2019
-2020
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Majoritetens avvägningar 2019
§ Koncernbildning
§ Bildningscentrum
§ Försäljning fjärrvärme (75%)
§ Externt SÄBO
§ Konkurrensprogram
§ Larslunda
• Ny simhall
• Ny sporthall
§ Utvecklat kulturcentrum
§ 1:a infarten

WWW.STRANGNAS.SE

Befolkningsprognos
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TAXONOMI INOM FJÄRRVÄRME OCH CALOR
ASSIGNMENT

DATE

Projekt Calor

2021-06-11

Detta dokument har utarbetats inom ramen för Project Calor med syfte att beskriva EUs ramverk
avseende EU:s taxonomi, vad detta innebär för fjärrvärmesektorn i Sverige samt eventuella
kopplingar till Calor.

Bakgrund
•

EUs taxonomiförordning antogs i juni 2020 och trädde i kraft juli 2020.

•

Taxonomins syfte är att klassificera sektorer och investeringar efter hur hållbara de är, och är ett
sätt att styra finanssektorn mot mer hållbara investeringar.

•

Taxonomin täcker ett antal branscher som tillsammans motsvarar cirka 40 % av listade företag
och cirka 80 % av utsläppen i EU.

•

För att göra denna klassning har sex stycken hållbarhetsmål1 satts upp, och varje
sektor/investering måste bidra till minst ett av målen och dessutom inte göra signifikant skada
med avseende på någon av de andra målen, för vilka specifika kriterier satts upp.

•

Det är inte ett krav att vara i linje med taxonomin. Däremot är det ett krav för stora företag2 att i
sin hållbarhetsredovisning dokumentera i vilken grad man uppfyller taxonomin. Att klassas som
hållbar enligt taxonomin eller att i vart fall kunna visa en plan för en hållbar omställning
förbättrar möjligheterna att få finansiering.

•

Hittills har kriterier för två av hållbarhetsmålen, klimatförändring och klimatanpassning,
publicerats. Kriterierna för resterande fyra hållbarhetsmål kommer att publiceras under 2021. I
det första utkastet som kom i november 2020 klassades bioenergi som övergångsteknologi, men
i det reviderade utkastet som kommissionen publicerade i april 2021 klassas bioenergi som
hållbar (dock ej bioenergi som baseras på grödor).

Påverkan på projekt Calor
•

1

Oavsett ägandeform kommer stora företag att behöva samla in data, följa upp data och redovisa
i linje med taxonomin från och med 2023. Förutsättningarna för att klassas som hållbar enligt
taxonomin påverkas inte av ägandeform. Resurser kommer att behöva tillsättas för att hantera
den ytterligare administration som taxonomin innebär.

Klimatförändring, klimatanpassning, vatten, cirkulär ekonomi, utsläpp samt biologisk mångfald
2017 infördes en svensk lag om hållbarhetsredovisning. Lagen är baserad på EU-direktiv och innebär att
hållbarhetsredovisning är obligatorisk för stora företag i Sverige. Den innefattar företag med fler än 250
anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning på över 350 miljoner.
2

SPECIFIKT OM TAXONOMI INOM FJÄRRVÄRME OCH CALOR
ASSIGNMENT

DATE

Projekt Calor

2021-06-30

Bakgrund om hållbarhetsredovisning och taxonomi


2017 infördes en svensk lag om hållbarhetsredovisning. Lagen är baserad på EU-direktiv och
innebär att hållbarhetsredovisning är obligatorisk för stora företag i Sverige. Den innefattar
företag med fler än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en
nettoomsättning på över 350 miljoner. Från och med 2023 kommer dessa (stora) bolag att vara
skyldiga att dokumentera i vilken grad man uppfyller taxonomin i sin hållbarhetsredovisning.

Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
Bakgrund



Solörkoncernen är en av de största fjärrvärmeleverantörerna i Sverige med ca 220 anställda och
ca 1500 MSEK i årlig omsättning.
Solörkoncernen är således skyldiga att göra en hållbarhetsredovisning

Specifika frågor och svar


På vilket sätt omfattas Calor av taxonomin?
Oavsett ägandeform kommer stora företag att behöva samla in data, följa upp data och redovisa
dessa i linje med taxonomin från och med 2023. Detta innebär att ”stora” företag blir skyldiga
att dokumentera i vilken grad man uppfyller taxonomin i sin hållbarhetsredovisning. För att klara
detta kommer nödvändiga resurser att behöva tilldelas uppgiften att hantera den ytterligare
administration som taxonomin innebär. I föreliggande förslag uppgår Solörs ägande i Calor till
80%. Sweco kan för dagen inte svara på om detta innebär att Calor kommer att redovisas
separat i hållbarhetsredovisningen eller om Calor kommer att samredovisas tillsammans med
Solörs övriga tillgångar.



Räknas den tänkta köparen som ett ”stort företag” i denna mening?
Ja, eftersom Solörs nettoomsättning överstiger 350 MSEK.



Omfattas de alltså av kraven på att samla in data, följa upp data och redovisa data från och med
2023?
Ja



Beskrivningen nedan i status v. 24 anger uppgifter för koncernen och jag kan inte avgöra om
själva företaget som ska köpa kommer att utgöra en verksamhet att betrakta som ”stort företag”
eller inte. Vad är din bedömning?
Swecos bedömning är att det är storleken på ägarkoncernen som avgör storleken på företaget.

SEVAB AB
Kort bakgrundsbeskrivning



Efter försäljning av fjärrvärmen beräknas SEVAB (koncernen) ha en balansomslutning på ca
1 400 mkr och SEVAB (moderbolaget) ca 900 mkr.
Utifrån detta antagande kommer SEVAB att vara skyldiga att göra en hållbarhetsredovisning även
framgent.

Specifika frågor och svar


Innebär en eventuell försäljning också att SEVAB inte längre kommer att behöva göra en
hållbarhetsredovisning?
Swecos bedömning är att SEVAB även framgent kommer att behöva göra en
hållbarhetsredovisning i vilken taxonomin ingår från och med 2023.

FAQ Avyttring fjärrvärmerörelsen
Kommer det bli dyrare för mig som fjärrvärmekund?
Historiskt har stora prishöjningar varit möjliga men med dagens möjligheter till
alternativa uppvärmningslösningar minskar denna risk betydligt. Möjligheten till
en större höjning av fjärrvärmepriserna, oavsett ägare, bedöms därför vara
begränsade då höjda priser skulle medföra både kundtapp och minskade volymer.
Hur stor är risken att en ny aktör chockhöjer taxorna på värme?
I Strängnäs fall bedöms den som relativt liten då prisnivån bedöms vara
marknadsmässig. I dag finns det olika värmepumpar som tydliga alternativ till
fjärrvärme. Då finns det inget stort utrymme att höja taxorna utan att man
riskerar att tappa kunder.
Hur säkerställer kommunen att beslutet kommer bli väl grundat?
Det är viktigt att processen är transparent, att alla ledamöter och medborgare har
chans att ställa frågor och få all nödvändig information under processens gång.
Målsättningen med hela avyttringsprocessen är en tydlig bild av vad en eventuell
försäljning skulle innebära, för att kunna ta ett väl underbyggt beslut till
sommaren 2021. Hittills har alla ledamöter fått kunskapshöjande dragningar om
kraftvärmebranschen, dess fördelar, möjligheter, utmaningar och komplexitet.
Vi vet hur kraftvärmeverksamhetens ekonomi och möjligheter sett ut historiskt,
hur den ser ut idag och hur prognoserna ser ut framåt. Det är den bilden som i
juni ska ställas mot ett skarpt bud innehållande både en summa pengar,
hållbarhetsåtaganden, synen på kunderna och relationen till kommunen som
eventuell fortsatt delägare.
Kommer kommunen att tappa inflytandet över fjärrvärmen vid en ev.
försäljning?
Det finns möjlighet för kommunen att välja att fortsätta vara delägare och
förhandla in klausuler som ger inflytande över prissättning och annat i framtida
aktieägaravtal.
Vad händer om det inte blir någon försäljning?
När politikerna ska fatta beslut om att sälja eller inte sälja kommer det att vara
tydligt vad de två alternativen innebär. Det krävs ett aktivt beslut för att fortsatt
vara ägare med de åtaganden som det medför. Det krävs också ett aktivt beslut
om man beslutar sig för att sälja. Under processen ska dessa båda alternativ
tydliggöras så att politiken förstår vilka prioriteringar man måste göra i de två
alternativen.
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Hur kan fjärrvärmen fortsätta att investera om inte genom en
taxehöjning?
Det är en eventuell köpares uppgift att driva sin verksamhet effektivt. Strängnäs
växer och ambitionen är att även fjärrvärmen ska växa.
Fjärrvärme har flera fördelar jämfört med alternativa uppvärmningsformer och
så länge fjärrvärmen kan lämna ett konkurrenskraftigt erbjudande kommer
fjärrvärmen att kunna växa. Baserat på affärsmässiga grunder (vilket gäller såväl
för kommunen som annan extern ägare), kommer en eventuell köpare att se
positivt på tillväxtmöjligheterna i Strängnäs och ha en vilja att investera i nät och
produktion.
Hur kan miljöarbetet i kommunen fortsätta med en extern aktör?
I en riskanalys har konsultbolaget KPMG påpekat att en försäljning kan minska
kommunens möjligheter att använda SEVAB som aktör i miljöarbetet.
Kommunen kommer inte överväga en försäljning till en aktör som inte har en hög
ambition när det gäller hållbarhetsarbetet Det kan man göra genom att ställa krav
på att en möjlig köpare arbetar miljösmart. KPMG kan se att de aktörer som är
intresserade av fjärrvärmerörelsen också har höga miljöambitioner.
Vad för fördelar kan andra aktörer se med Strängnäs
fjärrvärmerörelse?
Strängnäs är en tillväxtkommun i Mälardalen och eventuella köpare kan se flera
utvecklingsmöjligheter. Fjärrvärme är en stabil verksamhet med god miljöprofil
och som sådan mycket attraktiv bland intressenter. En köpare med liknande
verksamheter kan även tillgodogöra sig samordningsvinster.
Kan kommunen komma att köpa tillbaka fjärrvärmerörelsen i
framtiden?
Osannolikt, men det skulle kunna vara möjligt i och med ett aktieägaravtal där
man reglerar kommunens rätt att köpa tillbaka verksamheten vid en eventuell
försäljning.
Varför är Information Memorandum (IM) sekretessbelagt?
Strängnäs kommun har anlitat KPMG för att bistå vid avyttringsprocessen av
SEVABs fjärrvärmerörelse. Som en del i uppdraget ansvarar KPMG för kontakter
med intressenter. All kommunikation med intressenter sker under konfidentiella
former, innebärande att intressenter gentemot KPMG har undertecknat ett
sekretessavtal, vilket reglerar bland annat att utbyte av information och
förhandlingar sker under sekretess. Information Memorandum, populärt kallat
IM, är ett dokument som beskriver fjärrvärmerörelsen och som upprättas av
KPMG och tillhandahålls intressenter inom ramen för sekretessavtalet.
Sekretessen syftar bland annat till att skydda SEVAB och dess affärspartners för
eventuell skada om affärshemligheter kom ut i offentligheten och att skydda
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säljaren avseende förhandlingskritisk information under förhandlingar med
konkurrerande budgivare.
Hur stor del av kommunens invånare är beroende av fjärrvärmen?
Antalet fjärrvärmekunder är aldrig statiskt men i dagens läge ser det ut enligt
följande:
Totalt antal anslutningar idag är 1346 st. + 6 st nya år 2020 (152).
Antal anslutningar för ett bostadshus (villor, radhus och lgh) är 831 st.
Antal anslutningar för flerbostadshus är 334 st. och i dem finns ca 6000
lägenheter.
Hur ser efterfrågan ut på fjärrvärme på kort och lång sikt med tanke
på konkurrens från t.ex. värmepumpar?
Det som framför allt skiljer sig mellan fjärrvärme och värmepump är att
investeringskostnaden är högre på värmepumpar men energipriset kan bli lägre
med beroende på elpriset.
Med hänsyn till skulder, vad blir kvar av nettot? Hur stor behöver
köpesumman vara?
SEVAB är finansierat med eget kapital, skulder till kommunen (där kommunen i
sin tur lånat externt) och skulder till kreditinstitut (där leasing av
kraftvärmeverket utgör en del). Förutom leasing av kraftvärmeverket är
finansieringen i SEVAB inte öronmärkt för de olika affärsområdena. Det vill säga
fjärrvärmen har ingen egen balansräkning med öronmärkt finansiering. När
fjärrvärmeverksamheten säljs kommer köparen erlägga en köpeskilling. Hur
köpeskillingen används av kommunen blir en avvägning mellan olika angelägna
behov. Köpeskillingen kan exempelvis användas till att lösa skulder i SEVAB. Hur
mycket skulder som blir kvar i SEVAB efter avyttringen av
fjärrvärmeverksamheten beror dels på köpeskillingens storlek och dels på hur
stor belåning kommunen önskar att ”rest-SEVAB” ska ha.
Kan folkomröstning i frågan komma att bli aktuellt?
Huruvida en folkomröstning blir aktuell är upp till medborgarna i Strängnäs
kommun.
Om vi behåller värmerörelsen kan vi då klara miljömålen, har vi
kapital att utveckla verksamheten?
Om frågan syftar på de av Kommunfullmäktige uppsatta målsättningarna om
Fossilfria transporter 2030 och att Strängnäs kommun ska vara en
klimatneutralplats 2040 är bägge de högt ställda målsättningarna förknippade
med omfattande investeringar vilka kommer att behöva föras in i
kommunkoncernens investeringsplan. Fjärrvärme verksamheten är idag en
verksamhet som går med underskott vilket försvårar möjligheterna att med egen
kraft utveckla verksamheten. Att fjärrvärmeverksamheten kan vara ett
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konkurrenskraftigt alternativ för den kraftiga tillväxt vi ser framför oss i
Strängnäs kommun när det gäller nya bostäder och verksamheter är en av de
viktiga delarna i kommunens möjligheter att klara vår målsättning om
klimatneutralitet, för detta krävs ekonomiska muskler.
Hur påverkar en försäljning av Kraftvärmerörelsen VA-taxan?
Det finns inget direkt samband.
Är Kraftvärmen ett naturligt monopol?
Nej.
Vad sker med Pannan vid Eldsund?
På grund av miljötillstånd och exploatering kommer anläggningen behöva flyttas
senast år 2024.
Vad ingår i Kraftvärmerörelsen? Vad är det vi säljer?
Alla tillgångar och skulder, kunder och avtal som tillhör fjärrvärmeverksamheten.
Där ingår även t.ex. nätverket och alla produktionsanläggningar, pannor etc.
Vi har ett samarbete med Eskilstuna, vad tycker dom om vi skulle
sälja delar av Kraftvärmerörelsen? Hur påverkar det samarbetet?
Vi har en nära dialog med kommunledningen i Eskilstuna och upplever att vi från
båda kommunernas håll ser att samarbetet mellan våra bägge kommuner är
något som gynnar bägge kommunerna, det oavsett om fjärrvärmen är kvar i
Strängnäs kommuns ägo eller ej. Vi är också överens om att respektive kommun
måste få fatta de beslut som man anser är bäst för den enskilda kommunen och vi
kan se att Eskilstuna och Strängnäs i ett antal frågor redan tidigare har gjort olika
vägval när det gäller exempelvis hur vi ser på fiberfrågan.
Hur säkerställer man långsiktigheten hos en ny ägare?
Kommunen kommer att välja en långsiktig köpare. Kommunen har som ambition
att det bästa alternativet är att kvarstå som delägare och teckna ett långsiktigt
aktieägaravtal.
Hur kan vi med en ny ägare undvika att det grävs i gator och mark
flera gånger då infrastruktur för VA, värme, fiber mm ska ner i
marken?
Det som allt annat behöver synkroniseras, precis som tidigare.
Hur kan vi som kommun med en ny ägare till kraftvärmerörelsen
nyttja returvärmen?
Oavsett vem som är ägare till kraftvärmerörelsen så kommer det att finnas ett
kommersiellt intresse att sälja returvärme till ett lägre pris än primärvärme.
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Det kommer således fortsatt att finns alla möjligheter för kommunen köpa
returvärmen till exempelvis markvärme.
Vad händer om vi inte själva har kontroll på fjärrvärmenätet ur ett
säkerhetspolitiskt perspektiv?
Det finns inte något krav på kommuner att äga och driva fjärrvärme – vare sig
produktionsanläggningar eller fjärrvärmenät. I många kommuner ägs fjärrvärme
av privata aktörer (svenskägda såväl som utlandsägda). Säkerhetspolitik är något
för staten att hantera och är ingen kommunal fråga. Frågan om säkerheten, ur
säkerhetsskyddslagens perspektiv, i samband med en eventuell försäljning är
föremål för en särskild process där kommunen har en pågående samrådsdialog
med säkerhetspolisen. Enligt säkerhetsskyddslagen, som är ändrad sedan 1
januari 2021, krävs godkännande från säkerhetspolisen för att kunna överlåta
denna typ av tillgång.
Vad händer om en eventuell köpare går i konkurs?
Calor är en självständig juridisk person, varför en konkurs hos köparen av Calor
inte innebär att även Calor försätts i konkurs. I den meningen så påverkas således
inte kunderna/fastighetsägarna direkt av en eventuell konkurs hos en köpare av
aktierna i Calor.
Vad händer om den nya ägaren väljer att sälja verksamheten vidare?
Om kommunen enligt sitt huvudscenario kvarstår som minoritetsägare kommer
kommunen att ingå ett aktieägaravtal med köparen. Inom ramen för
förhandlingarna om ett aktieägaravtal är planen att kommunen ska kräva en
bolagsordning som innehåller förköpsförbehåll och hembudsförbehåll och som
ger kommunen rätt att lösa (köpa) aktierna för marknadsvärde om
konkursförvaltaren avser att sälja aktierna i Calor till annan. Bolagsordnings
regler och förköp och hembud gäller även i förhållande till köparens konkursbo
och den som förvärvar aktier av konkursboet.
Är verkligen värmepumparna ett alternativ för dem som redan har
fjärrvärme?
Fjärrvärmeleverantören tvingas ta hänsyn till konkurrensen från värmepumpar
vid prissättning av fjärrvärmeleveranserna. Denna konkurrens finns idag och är
verklig för fjärrvärmeleverantörerna. Till stor del handlar konkurrensen om
nybyggda fastigheter där fastighetsägaren väljer mellan olika
uppvärmningsalternativ. Det förekommer dock också att fjärrvärmekunder byter
från fjärrvärme till värmepump, även om det inte är jättevanligt.
Hur kan långsiktigheten säkerställas?
I huvudscenariot eftersträvar kommunen att kvarstå som minoritetsägare och att
teckna ett långsiktigt aktieägaravtal med den nya ägaren. Det kan också bli
aktuellt med förbud för den nya ägaren att sälja tillgångarna under en viss period.
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Går det att garantera att fjärrvärmetaxorna inte kommer att höjas om
vi behåller verksamheten i kommunal ägo?
Det går inte att garantera vare sig om det är i kommunal ägo eller annan ägo.
a) Om det inte blir en försäljning oavsett orsak, vad förväntas
kostnaden bli för projektet?
b) Vid en försäljning, när kan den vinsten förväntas kunna användas
ut till verksamheterna?
a) Kostnaden följer kommunfullmäktiges upphandlingsbeslut cirka sex-sju
miljoner kronor.
b) År 2022 och framåt, sannolikt i form av viktiga investeringar i kärnverksamhet
i kommunen.
Innebär en försäljning enbart en förstärkning av kommunens
ekonomi? Finns det andra fördelar?
Förutom en förstärkning av ekonomin, så skulle kommunen kunna få stöd i det
viktiga arbetet med övriga prioriterade hållbarhetsfrågor, till exempel i
genomförandet av klimat- och energiplanen.
Hur skulle det bli för berörd personal vid försäljning?
Det är mycket sannolikt att drifts- och underhållspersonal skulle erbjudas
anställning i det nya samägda bolaget och då får medarbetarna bestämma om de
vill ta detta steg och till vilka anställningsvillkor.
Är fjärrvärmen skattefinansierad verksamhet?
Nej, den ska finansieras av fjärrvärmetaxor, men eftersom verksamheten har
visat negativa resultat i flera år, så har den subventionerats av övrig verksamhet i
SEVAB, vilket i sin tur minskar utdelningsmöjlighet till kommunen och dess
verksamheter. I det fall verksamheten fortsätter att gå med underskott skulle det
kunna medföra att kommunen behöver tillskjuta nytt kapital.
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Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Hållbarhetsbedömning Calor
PWC har fått i uppdrag att utvärdera och jämföra alternativen att sälja
fjärrvärmerörelsen eller inte.
Utgångspunkten för PWCs utvärdering är de utvärderingskriterier som tagits
fram av Kommunstyrelsen. Enligt PWCs utvärdering så skiljer det sig marginellt
mellan kommunen och föreslagen köpare och ambitionerna inom
hållbarhetsarbetet är framstående hos båda alternativen.
Utöver denna utvärdering har förvaltningen gjort en kompletterande bedömning
i samband med att köparen offentliggjordes. Se denna bedömning nedan.
Förvaltningens kompletterande hållbarhetsbedömning
Sammanfattning

En försäljning till föreslagen köpare bedöms inte ha någon direkt effekt på sociala
hållbarhetsaspekter som folkhälsa, jämställdhet eller tillgänglighet. Däremot kan
det finnas positiva eller negativa konsekvenser både inom dimensionerna social
och miljömässig hållbarhet, beroende på hur en eventuell vinst framöver
investeras. En försäljning ger dock kommunen ekonomiska möjligheter att göra
hållbarhetsinvesteringar som kan gynna både folkhälsa och miljö se bilaga
”möjliga investeringar vid eventuellt utökad ram”.
En risk vid en försäljning är att kommunen förlorar möjligheten att styra
fjärrvärmeverksamheten via beslutade mål och delmål i kommunens
styrdokument. Det kan innebära att kommunen har skarpare eller högre
målsättningar än köparen men även vice versa. Därför är det av stor vikt att
kommunen använder sitt inflytande via sitt fortsatta delägande vid kommande
förändringar i affärsplanen. Både när det gäller miljö som t.ex. bränsleval och
användande av fossila bränslen men även vid frågor som rör social hållbarhet.
Det samverkansavtal som tecknats inför ett köp innebär ett ekonomiskt åtagande
gällande hållbarhet och ett långsiktigt hållbarhetssamarbete med fokus på energi
och
klimatfrågor. Avtalet innebär en förstärkning av kommunens klimat-och
energiarbete bedöms leda till en positiv förändring.

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00
Fax 0152-290 00

kommunstyrelsen@strangnas.se
www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907
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Bedömning av konsekvenser kring social hållbarhet

Enligt risk och konsekvensanalys som gjordes av KPMG i december 2020
rekommenderas en kompletterande granskning av hållbarhetsaspekter som
fackliga rättigheter, sociala rättigheter etc. när köparen blev känd.
Någon sådan granskning har inte förvaltningen tagit del av inför denna
hållbarhetsbedömning.
Bedömningen nedan är baserad på;
Solörs Bioenergi Strängnäs AB affärsplan ” Projekt Calor Utkast Affärsplan22
juni 2021” Samverkansavtal (bilaga 20 till Shareholders Agreement juni 2021)
”Solör bioenergi holding 2020 Årsredovisning(public)”.
Påverkan på ett urval av de globala målen Agenda 2030
Mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt mål 3 God
hälsa och välbefinnande

Vid en försäljning av fjärrvärmeverksamheten kommer enligt uppgift från KPMG
berörda anställda inom driftverksamheten vid SEVABS fjärrvärmeanläggning
erbjudas anställning hos köparen.
Solör AB tillämpar enligt årsredovisning marknadsmässiga villkor och
kollektivavtal och har upprättade policys för jämställdhet och likabehandling,
arbetsmiljö samt alkohol-och drogpolicy. Solör koncernen arbetar även med
kontinuerlig avvikelserapportering och riskanalys vid samtliga anläggningar
särskilt avseende brandförebyggande åtgärder och personskador. (Solör bioenergi
holding AB årsredovisning 2020 inklusive hållbarhetsredovisning)
Enligt affärsplan ser köparen även möjligheter till praktikplatser, interaktion
med
lokala skolor samt till sponsring av idrottslag.
Bedömningen är att en försäljning inte har en negativ påverkan på de sociala
aspekterna för hållbarhet kopplade till dessa mål.
Mål 7, Hållbar energi för alla

Målet handlar om att säkerställa tillgången till ekonomiskt överkomlig,
tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
Strängnäs kommun avser att behålla 20 procent av ägarskapet vid en försäljning
vilket innebär att det finns möjlighet att påverka framtida förändringar i
fjärrvärmetaxor för medborgarna.
Bedömning: En eventuell försäljning bedöms inte att förändra
kommuninvånarnas möjlighet och tillgång till energi till överkomlig kostnad
framöver.
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Bedömning av konsekvenser miljömässig hållbarhet

De miljömässiga konsekvenserna av förslaget kan överskådligt belysas via
kommunens sju fokusområden i miljöstrategin:
Fokusområde vatten

Handlar bland annat om att på ett hållbart sätt nyttja kommunens vattenresurser
och att skydda kommunens sjöar och vattendrag och våra viktiga
grundvattenförekomster.
Bedömning: Arbete pågår med att upprätta vattenskyddsområde och tillhörande
skyddsföreskrifter i kringliggande område i närhet till värmeverket. Detta kan
exempelvis medföra nya begränsningar eller restriktioner vid en eventuell
förändring av verksamheten oavsett ägare.
Fokusområde transporter

Handlar bland annat om att det ska vara lätt att gå, cykla eller använda
kollektivtrafik och att kommunens arbete med transporter ska bidra till minskad
klimatpåverkan.
Bedömning: Förutsättningarna för att gå, cykla och använda kollektivtrafik borde
inte direkt påverkas negativt av ett ändrat ägande. Området som handlar om att
minska klimatpåverkan behandlas under fokusområde Energi- och klimat nedan.
Fokusområde hållbara måltider

Handlar bland annat om produktion av livsmedel, matsvinn, giftfri miljö och ett
socioekonomiskt förhållningssätt samt att minska måltidens klimatpåverkan.
Bedömning: Inga effekter på fokusområdet har identifierats orsakat av en
eventuell försäljning.
Fokusområde: Natur och biologisk mångfald

Handlar om att bevara en rik och varierad natur samt det långsiktiga behovet av
att bevara mark med höga naturvärden och hög biologisk mångfald samt
strategisk mark för rekreation och friluftsliv.
Bedömning: Detta fokusområde skulle kunna påverkas vid en eventuell utökning
av verksamhetsområdet för lagring av bränslen då fjärrvärmeanläggningen i
söder angränsar till ett natura 2000-område (även nyckelbiotop och
naturvärdesobjekt). Denna risk finns oavsett ägare.
Fokusområde: Energi och klimat

Handlar bland annat om att kommunen och dess invånare använder förnybar
energi och är ledande i användningen av energieffektiva produkter och att minska
klimatpåverkan genom att öka användningen av förnybar energi och medverka
till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås.
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Klimat och energiplan
Nedan belyses ett urval av frågeställningar ur klimat-och
energiplanen beslutad av kommunfullmäktige i Strängnäs kommun
2021-04-26.

Kommunens övergripande klimatmål gäller för kommunen som geografiskt
område och utgörs av fossilfria transporter 2030 och klimatneutralitet 2040.
Kommunens mål om klimatneutralitet 2040 som handlar om såväl utsläpp som
upptag av växthusgaser. En fråga är om fjärrvärmeområdet kan arbeta med
upptag av koldioxid?
Bedömning: Solör Bioenergi har undertecknat uppvärmningsbranschens
färdplan för fossilfri konkurrenskraft där visionen anger att
”Uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030. År 2045 ska sektorn
vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska
växthusgasutsläppen. Samverkan är ett viktigt medel för att åstadkomma
omställningen.”
Detta kan indikera att den föreslagna köparen (Solör Bioenergi Strängnäs AB) har
ambitioner att arbeta för koldioxidupptag även om inte just Solör Bioenergi
Strängnäs AB undertecknat denna färdplan annat än genom Solörkoncernen på
en övergripande nivå. Värt att notera är att Strängnäs målsättningar om
klimatneutralitet ligger 5 år tidigare än det målet som färdplanen indikerar.
Kommunen har dock i sina klimatmål ingen uttalad målsättning om att vara en
kolsänka efter år 2040.
Klimat- och energiplanen liksom dess ingående delmål som kommunfullmäktige
beslutat om kommer efter en eventuell försäljning inte längre att vara styrande
för Solör Bioenergi AB. KPMGs risk och konsekvensanalys påtalar också att
kommunen riskerar att potentiellt få mindre inflytande vid en försäljning vilket
påverkar möjligheten att styra verksamheten i enlighet med kommunens mål. Då
kommunen avser att behålla ägarandelar i fjärrvärmeverksamheten kan
kommunen dock fortsättningsvis utöva sitt inflytande över hållbarhetsfrågorna
via aktieägaravtal.
Kommunens hållbarhetsmålsättningar kan skilja sig åt från köparens. Det
innebär att kommunen i vissa fall har skarpare målsättningar än köparen. Ett
exempel på detta är delmål 1:2 i kommunens klimat och energiplan som lyder
”Senast 2025 ska hela kommunkoncernens fordonspark vara fossilfri…” Enligt
bilaga 4 Samverkansavtalet framgår att Solörs ”…alla arbetsfordon över tid ska
drivas av förnybara bränslen”. Detta innebär att Solör inte angett när
fordonsparken ska vara fossilfri.
Ett annat av delmålen i kommunens klimat- och energiplan anger att ”Den totala
mängden körda mil ska kulminera senast 2022 och 2030 ska den totala
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körsträckan understiga 25 miljoner mil. År 2040 ska antalet mil fortsatt
understiga 25 miljoner.”
Bedömning: Detta är ett område där konsekvensen för uppfyllandet av målet vid
en försäljning är svår att förutse. Generellt kan antas att ökade
försäljningsvolymer av fjärrvärme och/eller el medför ett ökat bränslebehov och
därmed ökat transportbehov, men detta oavsett ägare.
Fjärrkyla - finns med som målområde i klimat- och energiplanen att utreda.
Bedömning: Enligt samverkansavtalet är kommunen och köparens ambition att
utveckla samverkan kring bland annat fjärrvärme/kyla, därför är bedömningen
att en försäljning inte skulle påverka detta negativt.
En annan frågeställning i klimat- och energiplanen är om
fjärrvärmeverksamheten kan bidra till att lokal spillvärme tas tillvara för att
kopplas in på fjärrvärmenätet?
Bedömning: Enligt PWCs utredning kommer föreslagen köpare planera för att
minska värmeförlusterna och vattenförbrukningen samt se över möjligheten att
återvinna energi till el. Utifrån detta bedöms inte en försäljning påverka negativt.
Fokusområde: Kretslopp och giftfri miljö

Handlar bland annat om förutsättningar för avfallshantering, återvinning och
återbruk, lokala kretsloppslösningar för avlopp, minskad användning av skadliga
kemikalier och om avfallsförebyggande, ökad återanvändning och minskad
miljöbelastning.
Bedömning: Möjligheterna att styra valet av bränslen för att kunna arbeta
förebyggande och energiutvinna där materialåtervinning och återbruk eller
annan mer önskvärd hantering inte är lämpligt/möjligt borde inte vara avhängigt
vem som är ägare för verksamheten. Möjligheterna att hantera askor på ett
miljömässigt hållbart sätt är inte heller beroende av ägare. En försäljning bedöms
inte påverka detta område.
Fokusområde: Bygg och planering

Handlar om att kommunen som helhet ska utvecklas i enlighet med kommunens
Översiktsplan och att all kommunal planering sker klimatmedvetet, med fokus på
att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till framtida
klimatförändringar.
Bedömning: Enligt samverkansavtalet ska samarbetet utvecklas kring
infrastrukturen så som översiktsplaner, energiplaner och samrådsförfarande för
att i tidiga skeden kunna samverka inom energifrågor ur ett övergripande
systemperspektiv och samhällsekonomiskt effektivt sätt (resursförbrukning och
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utsläpp) samt koordinering vid etablering. Därmed bedöms fokusområdet inte
påverkas jämfört med dagens ägarförhållande.
Övrigt

I och med samverkansavtalet har köparen tillsammans med kommunen i vissa
fall enats om högre målsättningar än de i klimat-och energiplanen gällande
målen. I dessa avseenden innebär avtalet en förstärkning av kommunens klimatoch energiarbete och bedöms leda till en positiv förändring. Exempel nedan.
Ett av delmålen i kommunen klimat och energiplan är att till 2030 ska all
uppvärmning i kommunen som geografiskt område vara fossilfri, framtidssäker
och ha hög resurseffektivitet. I samverkansavtalet framgår att ”Calors
målsättning är att energiproduktionen i Strängnäs skall vara fossilfri senast
2025”.

Lagen om kommunal energiplanering
2021-06-14

Inledning
Strängnäs kommun överväger att avyttra det kommunala energibolaget. I samband med att ärendet
behandlas har frågan uppkommit om kommunens åtaganden beträffande lagen om kommunal
energiplanering påverkas av ett avyttrande.

Frågeställning
Påverkas kommunens åtaganden beträffande lagen om kommunal energiplanering (1977:439) av att
kommunen avyttrar det kommunala energibolaget?

Fakta och presentation av lag och förordning.
Lag (1977:439) om kommunal energiplanering trädde ikraft år 1977 och har därefter reviderats vid
flertalet tillfällen, senast år 2017.
Ansvarigt departement är Infrastrukturdepartementet.
Tillsynsmyndighet är Energimyndigheten.
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för
tillförsel, distribution och användning av energi. Planen fastläggs av kommunalfullmäktige.
Kommun skall i sin planering främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig
energitillförsel.
Kommun skall vid sin planering undersöka förutsättningarna att genom samverkan med annan
kommun eller betydande intressent på energiområdet såsom processindustri eller kraftföretag
gemensamt lösa frågor som har betydelse för hushållningen med energi eller för energitillförseln.
Finnes förutsättning för sådan gemensam lösning föreligga, skall den tagas till vara i planeringen.
I varje kommun skall det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i
kommunen. I en sådan plan skall finnas en analys av vilken inverkan den i planen upptagna
verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser.
Den som bedriver verksamhet i vilken användes större mängd energi eller den som yrkesmässigt
producerar eller distribuerar energi skall på begäran lämna kommun de uppgifter som behövs för
planeringen.
Kommunernas skyldigheter att lämna uppgifter enligt 7 § lagen (1977:439) om kommunal
energiplanering skall fullgöras då Statens energimyndighet begär det.
Uppgifterna skall lämnas på det sätt som energimyndigheten bestämmer efter samråd med berörda
myndigheter och organisationer.
Uppgift som begäres enligt 1 § skall vara av väsentlig betydelse för statlig central eller regional
planering och avse
1. rådande förhållanden av väsentlig betydelse för energiförbrukningen, energitillförseln eller
energihushållningen,
2. kommunens bedömning av utvecklingen på energiområdet,
3. de åtgärder som kommunen avser att vidtaga och som i väsentlig mån påverkar
energiförbrukningen, energitillförseln eller energihushållningen.
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Lagen om kommunal energiplanering
2021-06-14

Diskussion
En kommun är enligt lagen skyldig att ha en aktuell energiplanering och är skyldig att inlämna
uppgifter om planering då Statens energimyndighet så begär.
En kommun kan på flera sätt styra energianvändning och energitillförsel. Kommunen kan agera
utifrån sina roller som offentlig aktör, informatör, fastighetsägare, arbetsgivare eller som ägare till ett
energibolag.
I lagen framgår det att kommunen i sin planering ska undersöka förutsättningar att genom
samverkan med bland annat kraftföretag, gemensamt lösa frågor som har betydelse för
energitillförseln, vilket tyder på att kommunen inte förväntas äga lokalt kraftföretag.
I lagen framgår även att den som bedriver verksamhet som yrkesmässigt producerar eller
distribuerar energi på begäran skall lämna kommun de uppgifter som behövs för planeringen. Detta
stärker förutsättningarna för kommunen att oavsett ägande säkerställa att uppgifter tillhandahålls
kommunen för fullföljande av lagen.
I samma lag framgår att kommunen ska främja hushållning med energi och verka för en säker och
tillräcklig energitillförsel vilket kan främjas av att kommunen äger sin lokala kraftproduktion och
försörjning.
Lagen och förordningen är inte avgörande för huruvida kommunen äger eller inte äger verksamhet
och eller infrastruktur för tillförsel, produktion, omvandling eller användning utan lagen gäller
oavsett för kommuner.

Slutsats
Ansvaret för kommunen åtagande beträffande lagen om kommunal energiplanering (1977:439)
påverkas inte av huruvida kommunen äger den lokala kraftproduktionen eller inte.
Hej!
Tack för nedanstående fråga.

Inledning

Strängnäs kommun överväger att avyttra det kommunala energibolaget. I samband med att ärendet
behandlas har frågan om kommunens åtaganden beträffande lagen om kommunal energiplanering
påverkas av ett avyttrande.

Frågeställning

Påverkas kommunens åtaganden beträffande lagen om kommunal energiplanering (1977:439) av att
kommunen avyttrar det kommunala energibolaget?
Enligt vår bedömning påverkas inte kommunens åtagande gällande Lagen om kommunal
energiplanering om det kommunala energibolaget avyttras. Kommunen får förhålla sig till de nya
förutsättningarna och vidta de åtgärder som krävs vid en ev. försäljning för att uppfylla lagens
paragraf 2. Kommunen behöver samverka med energibolaget oavsett ägandeskap.

2(2)

Lagen om kommunal energiplanering
2021-06-14

Vänliga hälsningar

Liv Balkmar
Handläggare enheten för lokal och regional utveckling
Energimyndigheten
Tel. +46 (0)16 544 22 67
www.energimyndigheten.se/smf
Följ oss gärna på
Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter

Källor:
1.

Regeringskansliets rättsdatabas, Lag (1977:439) om kommunal energiplanering
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=1977:439

Regeringskansliets rättsdatabas, Förordning (1977:440) om kommunal energiplanering
Förordning (1977:440) om kommunal energiplanering Svensk författningssamling 1977:1977:440 t.o.m. SFS 1997:883 Riksdagen
Regeringskansliets rättsdatabaser, ändringsregister om kommunal energiplanering Regeringskansliets rättsdatabaser
(gov.se)
Energimyndigheten, lagen om kommunal energiplanering och Förordning (1977:440) om kommunal energiplanering.
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/lagar-och-krav/lagen-om-kommunal-energiplanering/
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Referenstagning avseende Solör 2021-06-15 med
Ekerö kommun






















Vilka var era urvalskriterier inför försäljningen?
Ej relevant då fjärrvärmen inte har sålts
Har ni kvar något inflytande efter försäljningen (t.ex. genom
aktieägaravtal, villkor för överlåtelsen)?
Har ett nära partnerskap och bygger upp verksamheten tillsammans
då de tidigare inte haft Fjärrvärme.
Hur har samarbetet varit med företaget/aktören generellt? Finns det
något område där ni inte haft samsyn?
Lätt att samarbeta, tillgängliga och aktiva i att driva in affärer.
Hur har företaget/aktören agerat efter försäljningen, har det blivit
några (eller planeras) större förändringar som t.ex. investeringar,
utbyggnationer eller indragningar, omorganisationer eller
effektiviseringar? Hur har de i så fall hanterat införandet av
förändringarna och hur har de tagits emot i kommunen?
Ej relevant då verksamheten inte sålts.
Vad kan ni säga om deras prisfilosofi gentemot kund? Har priserna
förändrats väsentligt och är ni, och kunderna, nöjda med utvecklingen?
Då det inte tidigare har funnits fjärrvärme är detta inte en fråga, det
handlar om att vara ett prisvärt alternativ för att få kunder.
Hur har de arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor (t.ex. vad gäller
bränslemix i produktion, eller om kommunen har mål relaterade till
t.ex. Agenda 2030 som ni velat att de bidrar till att uppnå)?
Aktiva i energieffektiviseringsarbetet.
Hur är deras kompetens i fråga om innovation, digitalisering och
modern digital teknik i allmänhet?
Man upplever dem som aktiva och på hugget.
Har det gjorts några kundundersökningar sedan försäljningen och vad
blev resultatet?
Ej besvarat, ej säkert att det hunnits göra några kundundersökningar
då det är så pass nytt.
Kan ni säga något om vad ni tror är företaget/aktörens mål med
förvärvet på längre sikt?
Utveckla verksamheten i ett nära partnerskap.
Tar de aktivt del i det lokala näringslivet eller har de på annat sätt
visat intresse för/tagit initiativ vad gäller den lokala utvecklingen?
Ej svar på det men de är generellt aktiva i sitt agerande.
Har det framkommit lokal kritik mot företaget/aktören och hur har de i
så fall hanterat det? Ej svar på men när det är frågor uppfattas de som
lättillgängliga.
Referent: Adam Reuterskiöld KSO Ekerö kommun
Referenstagare: Jacob Högfeldt KSO Strängnäs kommun
Referenstagningen genomfördes genom samtal

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00
Fax 0152-290 00

kommun@strangnas.se
www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907

Referenstagning avseende Solör 2021-06-16 med Flens
kommun






















Vilka var era urvalskriterier inför försäljningen?
Ej relevant då fjärrvärmen inte har sålts
Har ni kvar något inflytande efter försäljningen (t.ex. genom
aktieägaravtal, villkor för överlåtelsen)?
Det finns inget kommunalt delägande.
Hur har samarbetet varit med företaget/aktören generellt? Finns det
något område där ni inte haft samsyn?
Inget samarbete just nu.
Hur har företaget/aktören agerat efter försäljningen, har det blivit
några (eller planeras) större förändringar som t.ex. investeringar,
utbyggnationer eller indragningar, omorganisationer eller
effektiviseringar? Hur har de i så fall hanterat införandet av
förändringarna och hur har de tagits emot i kommunen?
Ej relevant.
Vad kan ni säga om deras prisfilosofi gentemot kund? Har priserna
förändrats väsentligt och är ni, och kunderna, nöjda med utvecklingen?
Kommunen hör inget om att detta skulle vara ett problem vilket man
säkert hade gjort om det var en stor fråga.
Hur har de arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor (t.ex. vad gäller
bränslemix i produktion, eller om kommunen har mål relaterade till
t.ex. Agenda 2030 som ni velat att de bidrar till att uppnå)?
Då kommunen inte är delägare så kan man inte svar på detta.
Hur är deras kompetens i fråga om innovation, digitalisering och
modern digital teknik i allmänhet?
Då kommunen inte är delägare så kan man inte svar på detta
Har det gjorts några kundundersökningar sedan försäljningen och vad
blev resultatet?
Då kommunen inte är delägare så kan man inte svar på detta
Kan ni säga något om vad ni tror är företaget/aktörens mål med
förvärvet på längre sikt?
Då kommunen inte är delägare så kan man inte svar på detta
Tar de aktivt del i det lokala näringslivet eller har de på annat sätt
visat intresse för/tagit initiativ vad gäller den lokala utvecklingen?
Aktören är inte aktiv i kommunens aktiviteter
Har det framkommit lokal kritik mot företaget/aktören och hur har de i
så fall hanterat det? Inte aktiva i näringslivet
Inga tillsynsfrågor eller negativa saker utan fungerar stabilt samt har
bra relation med kommunen som kund.

Referent: Håkan Bergsten kommunchef Flen
Referenstagare: Lars Ekström Kommundirektör Strängnäs
Referenstagningen genomfördes genom samtal

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00
Fax 0152-290 00

kommun@strangnas.se
www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907

Avyttring av SEVAB Värme
(Projekt Calor)
Risk- och konsekvensanalys
Slutlig rapport

KPMG Corporate Finance
—
Juli 2021

Ordlista
A

Actual – d v s verkligt utfall i resultaträkningar m m

EBIT

“Earnings Before Interest and Tax”, d v s rörelseresultat.

EBITDA

“Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation”, d v s rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

EEM

Eskilstuna Energi och Miljö AB

Ei

Energimarknadsinspektionen

EO1

Eldningsolja 1

ESEM

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

GWh

Gigawattimmar

kr

Svenska kronor

KVV

Kraftvärmeverk

kWh

Kilowattimmar

mkr

Miljoner kronor

MWh

Megawattimmar

Nettoskuld

Finansiella skulder minskat med finansiella tillgångar som inte betraktas som del av rörelsen, exempelvis överskottskassa och värdepapper.

NYAB

Ett nystartat bolag till vilken fjärrvärmeverksamheten planeras flyttas innan en försäljning till en extern köpare ev genomförs

SCB

Statistiska Centralbyrån

SKFAB

Strängnäs kommunföretag AB

SKI

Svenskt Kvalitetsindex

TWh

Terawattimmar

tkr

Tusental kronor
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Inledning

3

Inledning

Bakgrund, uppdrag och avgränsningar
Bakgrund
— Kommunfullmäktige i Strängnäs beslutade den 27 januari 2020 att:
1.

påbörja en avyttringsprocess avseende SEVAB Strängnäs Energi ABs fjärrvärmerörelse, inför slutligt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, om en eventuell
försäljning,

2.

ge förvaltningen i uppdrag att upphandla konsultstöd för avyttringsprocessen av SEVAB Strängnäs Energi ABs fjärrvärmerörelse,

3.

en risk- och konsekvensanalys presenteras för kommunstyrelsen innan sommaren.

— KPMG har erhållit uppdraget att vara Strängnäs kommuns (”Kommunen” eller ”Uppdragsgivaren”) rådgivare i avyttringsprocessen. Kommunen har som ett tilläggsuppdrag
önskat att KPMG även ska utföra en risk- och konsekvensanalys.
— Denna rapport utgör risk- och konsekvensanalysen enligt pkt 3 ovan. (Vänligen notera att uppdragsstarten blev fördröjd med ca fyra månader p g a Corona-pandemin, varför
denna rapport tagits fram under hösten 2020 istället för ”innan sommaren” som anges i KF- pkt 3 ovan.)
Uppdrag
— Uppdraget är att göra en begränsad risk- och konsekvensanalys, med nedanstående avgränsningar, i samband med att Strängnäs kommun inlett en avyttringsprocess
avseende SEVAB Värme.
— KPMG ska för sitt arbete ta sin utgångspunkt från den konsekvensanalys som PwC gjorde i september 2018 och kommentera motsvarande områden (med den skillnaden att
nu endast fjärrvärmen är föremål för eventuell överlåtelse), d v s kundperspektivet, finansiellt perspektiv (ägaren) samt bolagsperspektivet.
— För vårt arbete har vi haft tillgång till publik information samt viss bolagsintern information såsom exempelvis volymer och kundkategorier samt finansiell information. KPMG
har även intervjuat delar av styrelsen i SEVAB.
Avgränsningar
— Ett flertal avgränsningar har gjorts i risk- och konsekvensanalysen. Dessa är i första hand:
-

KPMG utgår endast från ovanstående tre perspektiv.

-

I uppdraget har ej ingått att analysera alternativa utvecklingsvägar eller strukturer för fjärrvärmen inom SEVAB.

-

Flitigt debatterade frågor i energipolitiken i Sverige som exempelvis effektbrist i södra Sverige berörs ej.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential
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Inledning

Bakgrund, uppdrag och avgränsningar, forts.
Övrigt
— Föreliggande rapport är endast avsedd för Uppdragsgivarens eget bruk och i det sammanhang som beskrivs ovan. Rapporten får därför inte åberopas eller begagnas för
något annat ändamål utan KPMGs skriftliga godkännande.
— KPMG har inte reviderat eller verifierat den använda informationen inom ramen för detta uppdrag och tar följaktligen inget ansvar för dess riktighet eller fullständighet.
— Uppdragsgivaren och SEVAB har tagit del av rapporten i utkastform före dess färdigställande.
— Denna rapport (kallad ”Slutlig rapport”) är en uppdatering av den preliminära rapporten från december 2020. Vänligen observera att beskrivningen av SEVAB Värmes
volymer, antal kunder m m ej har uppdaterats utan 2019 års siffror används.
— När den preliminära rapporten skrevs var flera faktorer okända såsom exempelvis:
-

Den slutliga (eventuella) köparen var okänd.
— Nu vet vi att den förslagna köparen är Solör Bioenergi

-

Villkoren för överlåtelsen var okända.
— Nu känner vi till villkoren, bl a att kommunen har avtalat om att avyttra 80% av verksamheten för 1 200 mkr, vilket genomförs genom att hela fjärrvärmeverksamheten
överförs från SEVAB till ett nystartat bolag och 80% av aktierna i detta nystartade bolag ska säljas. Alla avtal är villkorade av godkännande i kommunfullmäktige i
Strängnäs kommun

-

Villkoren för det framtida samarbetet/samägandet med en delägare var okända.
— Villkoren för framtida samägande är nu kända genom aktieägaravtal, samverkansavtal och gemensam affärsplan.

-

Villkoren i uppgörelsen med Eskilstuna Energi & Miljö och Eskilstuna Kommunföretag avseende SEVABs framtida köp av tjänster från ESEM för kvarvarande SEVAB utan
fjärrvärme var okända.
— Villkoren i uppgörelsen med Eskilstuna Energi & Miljö och Eskilstuna Kommunföretag är nu kända.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential
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Inledning

Introduktion til SEVAB Värme
Värmeverksamheten

Sålda volymer värme, el och ånga

— Vid slutet av 2019 hade SEVAB ca 1 350 fjärrvärmeanslutningar, varav ca 830 st
var småhus, ca 330 st flerbostadshus och resterande industri- och andra lokaler.
Kommunen inkl dess bolag är den största kunden till SEVAB Värme och står för ca
25 GWh, motsvarande ca 19% av volymen (se vidare sid 10).
— Verksamheten omsatte under 2019 ca 137 mkr och leveranserna uppgick till ca
133 GWh värme, 22 GWh el och 16 GWh ånga. Fjärrvärme stod för ca 77% av
intäkterna under 2019, vilket framgår av figur till höger.
— Huvuddelen av produktionen av värmen (samt all ånga och el) sker i kraftvärmeverket (”KVV”) i Strängnäs. Det huvudsakliga bränslet som används är klass 1
returträ (s k RT- flis). KVV driftsattes under första kvartalet 2009.
— Till en mindre del köps värme in ifrån ett lokalt bolag (Sandåsa Timber) i Åkers
styckebruk. Utöver KVV och inköpt värme finns spets- och reservpannor
(eldningsolja 1 ”EO1”) på KVV-fastigheten, Eldsund/P10 (pellets och EO1),
Läggesta (pellets och EO1) och Gorsinge (EO1).
— Under 2019 stod fossil olja för ca 2% av bränslemixen, vilket är i linje med
kommunens miljömål om att fjärrvärmeproduktionen från fossila källor ska vara
mindre än 3%.

GWh

— SEVAB Strängnäs Energi AB (”SEVAB”) har ett fjärrvärmenät som är ca 120 km
långt och är främst byggt under slutet av 00-talet (”SEVAB Värme”).
Fjärrvärmenätet är idag sammanbyggt mellan tätorterna Strängnäs stad,
Mariefred, Åkers styckebruk, Läggesta samt Tosterön.
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Fördelning av intäkter 2019
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19

2016
Såld el

2017
Såld ånga

EO1 El
Köpt värme 2% 0%
5%
Pellets
8%

El
7%
Ånga
8%

— SEVAB har ingen egen organisation och egna anställda för att driva verksamheten
utan köper sedan 2014 alla tjänster från Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
(”ESEM”), som ägs till 75% av Eskilstuna Energi och Miljö AB (”EEM”) och till 25%
av SEVAB.

177

Bränslemix 2019

Övrigt Elcertifikat
Utsläppsrätter 2%
1%
5%

— För elproduktionen i KVV erhåller SEVAB elcertifikat under 15 år, d v s till början
av år 2024.

Källa:

180

Skogsflis
13%

Omsättning
137 mkr

Tillfört bränsle
224 GWh

Värme
77%

RT Flis / Flis
72%

ESEM, KPMG analys.
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
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Kundperspektiv

7

Kundperspektiv

Kundperspektiv (1/6)
Antal invånare fördelade på bostadstyp, 2019

Invånare och boenden
— Vid slutet av 2019 fanns det totalt 36 544 invånare i Strängnäs.

Övriga bostäder
3 834

— Majoriteten av invånarna i Strängnäs kommun, ca 20 200 personer, bor i småhus.
Nästan 12 500 invånare bor i flerbostadshus. Övriga invånare, ca 3 800 invånare,
bor i övriga bostadstyper, bl a specialbostäder, som t ex bostäder för
äldre/funktionshindrade, studentbostäder m m. Se figur till höger.
— Under 2019 fanns det 16 681 boenden1 i Strängnäs kommun enligt SCB:s statistik.
Enligt en rapport från Strängnäs kommun i juni 2020 är antalet snarlikt, även om
den exakta siffran ej framgår och att det baseras på 2018 års siffror istället för
2019.

Flerbostadshus
12 500

Antal invånare
36 544

Småhus
20 210

— Boendena kan, enligt SCB, delas in i 8 548 småhus och 7 067 lägenheter i
flerbostadshus. Utöver det fanns det 708 specialbostäder och 358 övriga hus, se
diagram. SCB baserar sin data på Strängnäs kommuns lägenhetsregister.
Källa:

Strängnäs kommun.

Antal boenden i Strängnäs, 2019
Specialbostäder
708

Flerbostadshus
7 067

Källa:

Öv riga hus
358

Antal boenden
16 681

Småhus
8 548

SCB.

Not:

1

Ett boende definineras av SCB som en bostadslägenhet. Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras
således som lägenheter.

Källa:

ESEM, SCB, Strängnäs kommun, KPMG analys.
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Confidential
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Kundperspektiv

Kundperspektiv (2/6)
Kunder och volymer

Antal anslutningspunkter fördelade på förbrukartyp

— SEVAB levererade under 2019 ca 134 GWh till 1 346 fjärrvärmeanslutningar.
Fördelningen mellan förbrukartyper i antal kunder och sålda volymer värme
återfinns i tabell och figurer till höger.
— Sett till numerären av SEVAB Värmes kunder är småhus dominerande (ca 71% av
antalet kunder), men räknat i volym står bostadsbolag och bostadsrättsföreningar1
för huvuddelen (ca 60%) av den sålda värmen.
— De två kommunägda bolagen Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB
är de två största kunderna. Kommunen och dess bolag köpte 25 GWh värme (ca
19% av totalen) under 2019, se tabell. Vi saknar uppgift om hur stor värmevolym
som Strängnäs kommuns verksamheter efterfrågar då verksamheten delvis
bedrivs i hyrda lokaler (och vi endast har uppgift angående kunder, d v s
fastighetsägarna).

Förbrukartyp
Småhus
Flerbostadshus
Övriga
Offentlig byggnad
Tillverkningsindustri
Sjukvård
Totalt

Antal
831
333
115
56
8
3
1,346

Sålda volymer värme fördelade på förbrukartyp, 2019
Sjukhus, hälso& åldringsvård
Övriga
2%
15%
Tillverknings
industri
3%
Bostadsbolag och
bostadsrättsföreningar
med kollektivmätning
3%
Total volym
134 GWh2
Offentlig byggnad
10%

Såld värme Strängnäs kommun och dess bolag
Kundnamn
Strängnäs Fastighets AB
Strängnäs Bostads AB
Strängnäs Kommun
SEVAB Strängnäs Energi AB
Totalt

Kategori
Kommunalt
Kommunalt
Kommunalt
Kommunalt

Såld volym,
GWh
13.1
11.4
0.5
0.4
25.4

Del av total
såld volym, %
10%
8%
0%
0%
19%

Småhus
10%

Not: Strängnäs kommun är 54e största kund, SEVAB 68e största.
Källa:
Not:

Differensen på 1 GWh mot data från graf på sida 7 är oförklarad.

Källa:

ESEM, SCB, Strängnäs kommun, KPMG analys.

Bostadsbolag och
bostadsrättsföreningar
57%

ESEM.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.
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Kundperspektiv

Kundperspektiv (3/6)
Värmepriser
— Enligt en prisjämförelse (avseende flerbostadshus) i den s k Nils Holgerssonrapporten har Strängnäs en fjärrvärmetariff1 som är 1,8% högre än genomsnittet
för närliggande kommuner och ca 5% högre än genomsnittet i riket.
Prishöjningarna för värme i kommunen har de senaste fem åren varit lägre än
genomsnittet för närliggande kommuner. Åren 2018-2019 var priserna oförändrade
medan priserna höjdes med 2% år 2020.

Jämförelse fjärrvärmepriser 2020 kr/MWh exkl moms, närområde

Hallstahammar
Västerås
661 kr/MWh
661 kr/MWh

— Marknaden för fjärrvärme står inför konkurrens av andra uppvärmningsslag och de
senaste åren har elpriserna sjunkit. Detta har lett till att alternativa uppvärmningsformer, såsom främst värmepumpar, blivit billigare och uppfattas som ett prisvärt
alternativ (trots fastighetsägarens högre investering). Möjligheten till en större
höjning av fjärrvärmepriserna, oavsett ägare, bedöms vara begränsad då höjda
priser riskerar att medföra kundtapp och minskade volymer.

Kungsör
697 kr/MWh
Eskilstuna
579 kr/MWh

Håbo
718 kr/MWh

Strängnäs
733 kr/MWh

Stockholm
751 kr/MWh

Nykvarn
738 kr/MWh
Flen
Gnesta
775 kr/MWh 811 kr/MWh Södertälje

— Genom sitt fortsatta delägande (20%) i fjärrvärmerörelsen har kommunen genom
aktieägaravtal och gemensam affärsplan försäkrat sig ett betydande inflytande
över prissättningen av värmen i kommunen framöver. Avtalet och affärsplanen
stadgar att priserna under kommande tioårsperiod ska växa med maximalt
inflationen.

738 kr/MWh

Källa:

Nils Holgersson-rapporten 2020.

Jämförelse fjärrvärmepriser 2020 kr/MWh exkl moms, alla Sveriges kommuner
Pris 2020 exkl Förändring från
moms, kr/MWh föregående år, %
811
1.6%
775
2.1%
769
1.6%
751
2.4%
738
738
733
2.0%
718
2.1%
697
2.5%
661
1.1%
661
1.1%
597
3.1%
720
1.6%

Prisjämförelsen utgår från en lägenhet om 67 kvm i ett flerbostadshus.

Förändring
senaste 5 åren, %
4.6%
8.1%
5.8%
3.6%
-1.0%
-1.0%
3.5%
4.2%
2.3%
5.8%
5.8%
4.4%
3.9%

900
800
700
600
500
400
300
200
100
-

733 kr/MWh
694 kr/MWh

Kr/MWh

Prisutveckling närliggande kommuner
Kommun
Fjärrvärmeföretag
Gnesta
Solör Bioenergi Fjärrvärme
Flen
Solör Bioenergi Fjärrvärme
Enköping
Ena Energi
Stockholm
Stockholm Exergi
Nykvarn
Telge Nät
Södertälje
Telge Nät
Strängnäs
Strängnäs Energi, SEVAB
Håbo
E.ON Värme Sverige
Kungsör
Mälarenergi
Västerås
Mälarenergi
Hallstahammar
Mälarenergi
Eskilstuna
Eskilstuna Energi & Miljö
Genomsnitt exkl Strängnäs

Enköping
769 kr/MWh

Kr/MWh
Källa:

Genomsnitt Sverige

Strängnäs

Nils Holgersson-rapporten 2020.

Not:

1

Källa:

Nils Holgersson-rapporten 2020, Strängnäs kommun, KPMG analys.
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Kundperspektiv

Kundperspektiv (4/6)
Kundnöjdhet och kvalitet

Jämförelse av privatkunders omdöme om SEVAB Värme mot branschen, 2019

— Olika fjärrvärmekunder i Sverige, exempelvis bostadsrättsföreningar, husägare,
fastighetsägare etc, har något olika uppfattning om de huvudsakliga fördelarna
med fjärrvärme och fokuserar på något olika faktorer vid val av uppvärmningssystem. Gemensamt för olika kundgrupper är dock att fjärrvärme anses ha hög
driftsäkerhet, är enkelt att sköta, är mycket miljövänligt och kostnadseffektivt.

— Svenskt Kvalitetsindex (”SKI”) gör en årlig studie över energibranschen där de
mäter kundnöjdhet bland privat- och företagskunder för elhandel, elnät och
fjärrvärme. I grafen till höger återfinns resultatet av undersökningen för
fjärrvärmerörelsen i SEVAB ställt mot genomsnittet i branschen.

80

— Liksom i andra sektorer finns ingen säkerhet i att kundnöjdhet och kvalitet blir
sämre eller bättre p g a en viss typ ägare, utan detta är ett resultat av det interna
arbete som görs i respektive bolag.
— Enligt ledande personer i ESEM kan det låga resultatet i SKI-undersökningen
eventuellt förklaras med att fjärrvärmen av många i Strängnäs uppfattas som dyr.
— Den föreslagna köparen (Solör Bioenergi) är en av de ledande fjärrvärmeaktörerna
på den svenska marknaden. D v s kommunen har avtalat med en känd och
väletablerad aktör med stor erfarenhet av att leverera värme till kunder. Dessutom
kommer kommunen att behålla 20% ägande och på så sätt bidra till kontinuiteten i
verksamheten.

Källa:

76,2

80,4 82,4

73,9

78,9

72,8 75,2

68,0

72,2
64,1

55,4

60

72,0
57,6

50
40
30
20
10

— I grafen kan noteras att SEVAB Värme ligger under genomsnittet för branschen i
alla drivande aspekter som blivit belysta. Den största avvikelsen mot branschgenomsnittet finns i prisvärdhet. Undersökningen visade ett negativt resultat i
kundnöjdhet och lojalitet för SEVAB Värme jämfört med branschen som helhet.
— Branschens genomsnitt inkluderar både privatägda och kommunägda
fjärrvärmebolag. Undersökningen visar att det som för kunder avgör upplevd
kvalitet och nöjdhet är kopplat till ett flertal specifika faktorer.

72,6

Resultataspekter

70

Enheter

— Några av de viktigaste faktorerna vid val av uppvärmningsform för kunderna är
driftkostnad, investeringskostnad, miljöpåverkan, driftsäkerhet och enkelhet.

Drivande aspekter
90

-

Källa:

SKI.

SEVAB Värme

Fjärrvärme Privat

Kundnöjdhet och kvalitet
— Vidare har Solör Bioenergi uttryckt ett önskemål om att överta personal från ESEM
med kunskap och erfarenhet från anläggningarna i Strängnäs anställning i det nya
gemensamt ägda bolaget. Det senare är dock ytterst upp till varje enskild anställd,
d v s om den enskilde vill acceptera ett erbjudande eller inte. MBL-förhandlingar
kommer att genomföras.

Novus, Energiföretagen, ESEM, SKI, KPMG analys.
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
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Kundperspektiv

Kundperspektiv (5/6)
Miljö och hållbarhet

Sveriges energi och klimatmål

— Sverige har ambitiösa energi- och klimatmål, se uppställning till höger.

— Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp, varav minst 85% av reduktionen av
utsläpp ska ske i Sverige.

— Av grafen till höger framgår också att fjärrvärmesektorn i Sverige utvecklats i
riktning mot en minskad användning av fossila bränslen till förmån för
förnyelsebara bränslen och därmed minskade utsläpp av CO2.

— Energianvändningen ska vara 50% effektivare 2030 jämfört med 2005 (genom
minskad energiintensitet).
— Elproduktionen ska år 2040 vara 100% förnybar (men det är inte ett stoppdatum
som förbjuder kärnkraft).
Den svenska energipolitiken syftar till att förena ekologisk hållbarhet med
konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

— En delförklaring till denna utveckling mot mer förnyelsebar energi är att
användningen av fossila bränslen beskattas hårt i Sverige.

Källa:

— Den svenska fjärrvärmebranschens goda miljöprofil är en av anledningarna till det
stora intresse den tilldrar sig från pensionsförvaltare och infrastrukturfonder som
letar efter goda investeringar inom ESG (”Environmental, Social and
Governance”).

Tillförd energi till fjärrvärmeproduktionen samt klimatutsläpp, 1980-2019

Energimyndigheten.

70

400

60

350

— Den föreslagna köparen (Solör) baserar sin verksamhet på biobränslen och delar
kommunens höga ambitioner inom miljöområdet samt har en önskan att bedriva en
verksamhet helt utan fossila bränslen i Strängnäs, som idag uppgår till ca 2% (ca 3
GWh/år).

50

— Vid en avyttring av 80 procent av fjärrvärmeverksamheten skulle kommunen i
normalfallet tappa en stor del av inflytandet över verksamheten och därmed
möjligheten att använda SEVAB Värme som en aktör i bl a miljöarbetet.
Kommunen har dock genom aktieägaravtal, affärsplan och samverkansavtal
försäkrat sig om ett betydande inflytande även i miljö- och hållbarhetsfrågor. Vidare
har Solör stora klimatambitioner för verksamheten. Via samverkansavtalet kommer
dessutom ca 60 mkr under en sexårsperiod att tillföras fjärrvärmeverksamheten för
lokala miljö- och hållbarhetssatsningar.
— Givet att dagens skatteregler och statens klimatambitioner kvarstår är det sannolikt
att den inslagna vägen mot mindre fossila bränslen fortsätter.

TWh

— Även i Strängnäs är fjärrvärmen baserad på förnyelsebara bränslen. Fossila
bränslen används för spetslast under mycket kalla dagar och som reserv när andra
anläggningar får avbrott.

300
250

40

200

30

150

20

100

10

50

-

Återvunnen energi
Torv

Källa:

Förnybara bränslen
Övrigt

Fossila bränslen
CO2, g/KWh lev. energi

Energiföretagen.

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.
Källa:

Strängnäs kommun, Energiföretagen, Energimyndigheten, KPMG analys.

g/KWh

— Utbyggnaden av fjärrvärme i Sverige sedan 1970-talet fram till idag är en del i
denna miljösatsning. Utbyggnaden sedan 1980 t o m 2019 framgår av grafen till
höger.
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Kundperspektiv

Kundperspektiv (6/6)
Utbyggnad

Hållbarhetsaspekter

— Utbyggnaden av fjärrvärme har de senaste fem åren varit begränsad i Strängnäs.
Enligt SEVAB/ESEM har endast mindre volymer tillförts, vilka ungefärligen
motsvarat de volymer som årligen tappas p g a energieffektivisering hos kunderna
eller kunder som lämnar.

— Kommunen har inhämtat referenser om den aktuella köparen och ingenting
negativt har framkommit gällande övriga hållbarhetsaspekter (såsom fackliga
rättigheter, sociala rättigheter, värderingar etc).

— Strängnäs kommun är en växande kommun. Flera nya bostäder, lokaler och till
och med stadsdelar, t ex Norra Staden, planeras i framtiden. Det finns således
möjligheter för tillväxt även i fjärrvärmeverksamheten. SEVAB har inhämtat en
rapport från Fjärrvärmebyrån (FVB) som visar på vilka utbyggnader som kan vara
lönsamma för fjärrvärme och FVB har även beräknat hur stora volymer som
potentiellt kan tillkomma t o m år 2050.
— Den föreslagna köparen (Solör Bioenergi) ser positivt på en expansion av
fjärrvärmen i kommunen och har en ambition att investera i både distribution och
produktion, vilket i sin tur kan stödja kommunens tillväxtplaner genom att erbjuda
miljövänlig och konkurrenskraftig fjärrvärme.
— Enligt affärsplanen ska verksamheten, liksom med nuvarande inriktning, bedrivas
på affärsmässiga grunder och kommunen har med stöd av såväl aktieägaravtalet
som affärsplanen möjligheter att driva på en utbyggnad av fjärrvärmen i takt med
kommunens expansionsplaner.

Källa:

Novus, Energiföretagen, ESEM, SKI, KPMG analys.
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Bolagsperspektiv
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Bolagsperspektiv

Bolagsperspektiv (1/4)
Effekter på SEVAB av en avyttring av fjärrvärmen

Förändring i SEVABs resultaträkning vid avyttring

— En avyttring av fjärrvärmeverksamheten är tänkt att genomföras genom att SEVAB
först säljer verksamheten (d v s tillgångar, skulder och avtal m m) internt inom
kommunen till ett nystartat bolag ”NYAB”, vilket ägs av kommunens moderbolag,
d v s SKFAB. Därefter avyttras 80 procent av aktierna i NYAB. Alla transaktioner är
villkorade av att fullmäktige godkänner affären. Den interna överlåtelsen mellan
SEVAB och NYAB sker till skattemässigt restvärde för att inte utlösa (onödig) skatt.

Mkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

— Hur kvarvarande SEVABs resultat- och balansräkning påverkas efter en avyttring
av fjärrvärmen är bl a beroende av hur köpeskillingen används. Utgångspunkten i
vår sammanställning är att SEVAB erhåller 472 mkr i köpeskilling, vilket i praktiken
innebär att SEVABs anläggningstillgångar ersätts med en fordran (eller en kassa
om man så vill).
Pro forma resultaträkning
— Hur SEVABs resultaträkning efter en avyttring av fjärrvärmen skulle kunna se ut
framgår av uppställningen till höger. Vi har valt att använda SEVABs senaste
helårsresultat, d v s 2020. Avseende SEVAB Värme har vi använt ett
genomsnittligt resultat för åren 2016 – 2020 (se beräkning i Appendix). Som
framgår av tabellen uppgår genomsnittligt resultat efter finansnetto de aktuella
åren till ca -6 mkr. För 2021 budgeterar verksamheten ett motsvarande underskott
på ca -16 mkr.

SEVAB
SEVAB Värme
koncern 2020 (genomsnitt 2016-2020A)
415.4
127.5
3.6
3.5
419.0
131.0

Pro forma SEVAB
exkl Värme
287.9
0.1
287.9

Råvaror och andra direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

-76.2
-190.2
-0.4
-0.1
-266.9

-36.9
-42.1
-17.9
-96.8

-39.4
-148.0
-0.4
17.8
-170.1

EBITDA
EBITDA-marginal

152.1
36.3%

34.2
26.1%

117.9
40.9%

Avskrivningar
EBIT
EBIT-marginal

-84.4
67.7
16.2%

-26.4
7.8
6.0%

-58.0
59.8
20.8%

0.2
-22.7
-22.6

-13.6
-13.6

0.2
-9.1
-9.0

45.1

-5.8

50.9

Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

— SEVAB Värmes resultaträkning innehåller leasingkostnader på ca 15 mkr (i posten
Övriga kostnader). I SEVABs koncernredovisning redovisas dessa leasingkostnader som avskrivningar, vilket förklarar varför övriga kostnader är mycket
låga och varför övriga kostnader i denna pro forma blir ett positivt belopp.
— Vid en avyttring av fjärrvärmerörelsen skulle den återstående omsättningen i
SEVAB uppgå till ca 288 mkr med en EBITDA om ca 118 mkr och EBIT om ca 60
mkr. Lönsamheten i SEVAB skulle förbättras vid en avyttring då EBIT-marginalen
beräknas gå från 16% till ca 21%.

Synergier
— En försäljning av fjärrvärmen kommer eventuellt att ge upphov till negativa
synergier för kvarvarande SEVAB. Dessa hänger ihop med ESEM-samarbetet och
kommenteras närmare på kommande sidor.

— Hur räntekostnaderna i SEVAB förändras är naturligtvis beroende av hur stora
skulder SEVAB väljer att amortera efter en försäljning.
Källa:

ESEM, SEVABs årsredovisning och tertialrapporter, KPMG analys

Not: EBITDA = Rörelseresultat före avskrivningar, EBIT = Rörelseresultat
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Bolagsperspektiv

Bolagsperspektiv (2/4)
Effekter på SEVAB – Pro forma balansräkning

Förändring i SEVABs balansräkning vid avyttring - 2020

— I balansräkningen till höger visar vi genom ett räkneexempel något förenklat
effekterna i SEVABs balansräkning efter en försäljning av fjärrvärmen kan bli.
Anläggningstillgångarna i SEVAB Värme uppgår till ett bokfört värde i koncernen
på ca 555 mkr vid avyttringen. Vi antar att SEVAB Värme säljs internt inom
kommunen till skattemässigt restvärde om 472 mkr.
— Detta bedöms vara det mest skatteeffektiva sättet att genomföra avyttringen.
— Av kolumnen ”Försäljning fjärrvärme” framgår att eget kapital (i SEVAB-koncernen)
minskar, vilket beror på att en del av moderbolaget SEVABs obeskattade reserver
löses upp. Detta sker för att ge kvarvarande SEVAB så goda möjligheter till
framtida bokslutsdispositioner som möjligt.
— Av kolumnen Amortering skulder antas att SEVAB använder den erhållna
köpeskillingen till att lösa skulder, varav leasingskulden på 188 mkr. Resterande
skuld är till kommunen.
— Baserat på dessa antaganden minskar balansomslutningen i SEVAB-koncernen
från ca 2,1 miljarder kr till 1,5 miljarder kr.
- SEVAB-koncernens materiella anläggningstillgångar skulle minska med ca 555
mkr till 1 373 mkr.
- SEVABs nettoskuld skulle minska med 472 mkr, motsvarande den interna
köpeskillingen.
- En eventuell avyttring av SEVAB Värme på detta sätt skulle påverka SEVABkoncernens soliditet marginellt positivt. I vårt räkneexempel förbättras
soliditeten från ca 13% till ca 14%.

Mkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

1 928,0
8,3
1 936,3

-554,6

1 373,4
8,3
1 381,7

12,1
111,0
0,2
123,2

472,0
472,0

12,1
111,0
0,2
123,2

2 059,5

-82,6

1 504,9

272,4

-65,6

206,8

0,3
73,1
22,5
96,0

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

1 361,4
329,7
1 691,2

Summa eget kapital och skulder

2 059,5

Nyckeltal
Soliditet

Källa:

SEVAB Försäljning Amortering Pro forma SEVAB
koncern fjärrvärme
skulder
exkl Värme

-554,6

-472,0

0,3
56,1
22,5
79,0

-17,0
-17,0
-472,0

-82,6

13,2%

889,4
329,7
1 219,2
1 504,9
13,7%

SEVABs årsredovisning, ESEM, KPMG analys.
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Bolagsperspektiv

Bolagsperspektiv (3/4)
Kapitalbehov
— SEVAB Värmes kassaflöde de senaste fem åren (2016 – 2020) redovisas i en
förenklad tabell till höger. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) har
uppgått till i genomsnitt 34 mkr.
— Eftersom verksamheten antas vara i sin helhet finansierad med skulder (jämför
årsrapporten till Energimarknadsinspektionen) så har verksamheten ett negativt
räntenetto.

Förenklat kassaflöde i SEVAB Värme
Mkr
EBITDA
Investeringar
Räntenetto
Kassaflöde1

2016A 2017A 2018A 2019A 2020A Genomsnitt
28.5
39.1
34.1
37.8
31.6
34.2
-7.6
-15.4
-7.5
-10.5
-11.2
-10.5
-15.9
-14.9
-13.8
-12.7
-10.6
-13.6
4.9

8.7

12.8

14.7

9.9

10.2

— SEVAB Värmes investeringar har de senaste fem åren (2016 – 2020) legat i
intervallet 8-15 mkr, med ett genomsnitt på ca 10 mkr. Denna investeringsnivå är
ganska låg i ett längre perspektiv, vilket kan förklaras av att kraftvärmeverket är
ganska nytt (togs i drift 2009).
— SEVABs egen plan för kommande år innehåller höga investeringar under perioden
2021 – 2024. Investeringarna under denna tidsperiod beräknas av SEVAB uppgå
till 40 – 97 mkr/år, d v s betydligt högre belopp än under den senaste
femårsperioden. Detta beror till stor del på den investering som måste ske för att
ersätta den produktionsanläggning vid P10 som (p g a miljö-/tillståndsskäl samt
exploateringsskäl), måste läggas ned senast vid utgången av år 2024.
— Kassaflödena i SEVAB Värme kommer, enligt SEVABs egen plan, därför vara
negativa under perioden 2021-2024, enligt följande:
— 2021: -41 mkr
— 2022: - 17 mkr
— 2023: -77 mkr
— 2024: -56 mkr
— Fr o m 2025 kan SEVAB, enligt sin egen plan, uppvisa positiva kassaflöden igen,
åtminstone fram till dess att kraftvärmeverket ska ersättas, vilket enligt SEVABs
plan sker efter år 2036, d v s efter planperioden.
— Finansieringen av kommande investeringar i SEVAB Värme utgör en utmaning för
SEVAB baserat på nuvarande lönsamhet.
Källa:

ESEM, Årsrapport till Ei, KPMG analys.
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Bolagsperspektiv

Bolagsperspektiv (4/4)
Samarbetet inom ESEM

Separation av verksamheten, forts.

— Under hösten 2013 grundades ESEM som ett gemensamt driftbolag för SEVABs
och EEMs verksamheter. ESEM ägs till 25% av SEVAB och 75% av EEM. Syftet
med ESEM är att det ska realisera synergier / stordriftsfördelar. I januari 2014
övertog ESEM all personal i SEVAB och EEM. Verksamheterna i bolagen är
därmed integrerade, men anläggningar och kunder kvarstår i resp ägarbolag.

— Efter en tid kommer tjänsteköpsavtalet att minska i omfattning varvid NYAB istället
får egna resurser alternativt köper administrativa resurser från Solör.

— Ägandet av ESEM regleras i ett aktieägaravtal. Gällande avtal löper till december
2023.
— ESEMs uppdrag att sköta driften av SEVABs verksamheter är reglerat i ett
uppdragsavtal, vilket löper t o m sista december 2021. Eftersom ingen av parterna
sagt upp uppdragsavtalet före den tidsfrist som gällt har vi förstått det som om
uppdragsavtalet därför förlängts med ytterligare tre år, d v s t o m sista december
2024. (Vänligen observera att KPMG inte haft direkt insyn i förhandlingarna mellan
Strängnäs och Eskilstuna varför vi inte sett detta dokumenterat.)
Separation av verksamheten
— SEVAB Värme köper tjänster av ESEM som är kopplade till driften av fjärrvärmen.
Under 2019 uppgick kostnaden för köpta tjänster till ca 43 mkr för SEVAB Värme.
— Om SEVAB Värme avyttras är det troligt att viss personal kommer att erbjudas att
följa med verksamheten, då den föreslagna köparen (Solör) har indikerat ett behov
av att anställa ca sex personer från ESEM, men några diskussioner har ännu ej
kunnat föras och inga erbjudanden har heller kunnat lämnas. Eftersom personalen
är anställd i ESEM (som till 75% är ägt av Eskilstuna kommun och dess bolag) har
det inte varit möjligt att inleda några sådana förhandlingar ännu och inga
erbjudanden har heller kunnat lämnas.
— Det nystartade bolaget NYAB, som övertar fjärrvärmerörelsen efter en försäljning,
kommer under en övergångsperiod att behöva köpa tjänster av ESEM för att
säkerställa drift m m, vilket kommer att ske genom ett tjänsteköpsavtal som
tecknats mellan köparen och ESEM.

Källa:

— Efter övergångsperioden kommer NYAB och Solör inte längre ha behov att köpa
tjänster av ESEM i samma utsträckning som idag. För ESEM innebär detta att man
tappar en kund varför ESEM sannolikt bör kompensera sig på kostnadssidan i den
mån inga nya intäkter tillkommer.
— På längre sikt är det möjligt att NYAB och Solör kommer att vilja köpa bevakningsoch jourtjänster från ESEM.
— ESEM hade en omsättning 2019 på ca 1 275 mkr och ca 570 anställda, varav
affärsområdet Energi (där SEVAB Värme ingår) har 70-75 anställda. SEVAB
Värme svarar för i storleksordningen knappt 5% av ESEMs kostnader och antalet
anställda som är berörda är endast en mindre del av de anställda inom AO Energi.
SEVABs återstående verksamheter och s k strandade kostnader
— Strängnäs och Eskilstuna, genom båda kommunernas respektive moderbolag, har
nått en överenskommelse om att Eskilstuna och EEM ska kompenseras för de s k
”strandade kostnader” som uppkommer i ESEM, d v s kostnader som ESEM har
som inte med lätthet kan minskas när en kund försvinner. De strandade
kostnaderna i ESEM beräknas uppgå till ca 11,5 mkr per år. Parternas
överenskommelse är att Strängnäs ska garantera att Eskilstuna och EEM under en
fyraårsperiod (efter tjänsteköpsavtalets utgång) inte drabbas av högre kostnader till
följd av Strängnäs avyttring av fjärrvärmen. Den potentiella kostnaden av detta för
Strängnäs kan uppskattas till maximal 4 x 11,5 mkr = 46 mkr (ej nuvärdeberäknat).
— I den preliminära rapporten i december skrev vi att den yttersta konsekvensen av
att inte komma överens med Eskilstuna / EEM var att samarbetet inom ESEM
(ägande och uppdragsavtal) skulle kunna bli att SEVAB tvingas ”skaffa en egen
organisation alternativt hitta en annan leverantör” till SEVABs kvarvarande
verksamheter. Såvitt vi förstår är nu detta hinder / hot undanröjt (och
uppdragsavtalet förlängt tre år) till följd av den överenskommelse som finns med
Eskilstuna.

ESEM, Strängnäs kommun, KPMG analys.
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Finansiel t perspektiv Ägaren
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Finansiellt perspektiv - Ägaren

Finansiel t perspektiv - Ägaren
Effekt på kommunen
— De finansiella effekterna1 på Strängnäs kommun, SKFAB och SEVAB beror
på köpeskillingen, hur stor andel som säljs, hur fjärrvärmeverksamheten
bolagiseras och kapitaliseras, hur stor del av rörelsekapitalet i SEVAB/ESEM
som ska följa med fjärrvärmen m m.
— I den preliminära rapporten i december 2020 hade vi ett räkneexempel med
en köpeskilling om 600 mkr för 100% av verksamheten. Slutligt utfall av
förhandlingarna och bud framgår av uppställningen, d v s:
— Köpeskilling för 100% av verksamheten: 1 500 mkr
— Köpeskilling för 80% av verksamheten: 1 200 mkr
— Kvar för kommunen – efter genomförda transaktioner och avdrag för
öronmärkta lån (leasingskuld 188 mkr) samt transaktions- och
genomförandekostnader: ca 1 000 mkr.
— En avyttring av SEVABs fjärrvärmerörelse skulle minska kommunens
materiella anläggningstillgångar med ca 555 mkr.
— Kommunen har kvar en aktiepost om 20% i det gemensamma bolaget NYAB,
till ett uppskattat värde om ca 230 mkr (baserat på Solörs bud och antagen
kapitalisering av bolaget). Ägarna svarar för bolagets förpliktelser, d v s i
kommunens fall 20% av eget kapital och skulder/åtaganden. Kommunen /
SKFAB har en option att sälja denna aktiepost till marknadsvärde till Solör.
— Kvar för kommunen blir således ca 1 miljard kr att använda för att investera
och/eller amortera skulder utöver de öronmärkta skulderna (d v s
leasingskulden)
— Kommunen / kommunkoncernen kommer, om affären genomförs, att kraftigt
förbättra soliditeten,

Köpeskilling och vad blir kvar för kommunen

Belopp i mkr, ca

Köpeskilling för 100% av verksamheten

1 500

Köpeskilling för 80% av verksamheten

1 200

Efter avdrag för öronmärkta lån samt transaktions- och
genomförandekostnader

1 000

Effekt på kommunen, forts.
— Samtidigt skulle kommunen potentiellt kunna riskera att få mindre inflytande över
verksamheten vid en avyttring, vilket påverkar möjligheten att styra verksamheten i
enlighet med kommunens mål. Kommunen har dock via aktieägaravtal, affärsplan
och samverkansavtal , i förhållande till ägarandelen 20%, försäkrat sig om ett
betydande framtida inflytande över fjärrvärmeverksamheten.
— Kommunen är dessutom en stor kund till verksamheten och kunde potentiellt
riskera att få betala mer för värmen vid en avyttring. Med det avtal som förhandlats
fram begränsas dock prisökningarna i framtiden till realt oförändrade,
d v s priserna kan öka med inflationen om inte båda ägarna är överens om. andra
prisförändringar.

— Vid en avyttring av verksamheten slipper kommunen finansiera
investeringarna i SEVAB Värme, vilka kan antas blir högre kommande år än
de varit senaste femårsperiod, se ovan. Detta förklaras bl a av att SEVAB
Värme måste ersätta/flytta produktionsanläggningen vid P10 samt i takt med
att anläggningarna blir äldre öka reinvesteringarna i syfte att förlänga
livslängden och på lång sikt bl a ersätta kraftvärmeverket vilket medför
betydande investeringsbelopp.
Not:

1

Källa:

ESEM, Strängnäs kommun, KPMG analys.

Beräkningen av de finansiella effekterna av avyttringen är i räkneexemplet förenklade.
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Sammanfattande
kommentarer
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Sammanfattande kommentarer

Sammanfattning
KPMGs kommentarer

Finansiella perspektivet (ägaren), forts.

— All näringsverksamhet innebär risker och möjligheter. Således finns det även både
risker och möjligheter med att avyttra en verksamhet.

— Köpeskillingen och övriga försäljningsvillkor bedöms som mycket goda.

— Denna rapport (”Risk- och konsekvensanalys”) fokuserar i huvudsak på riskerna
och konsekvenserna med en avyttring, snarare än på riskerna- och
konsekvenserna av att fortsätta äga verksamheten i sin helhet. De positiva delarna
med att behålla verksamheten i sin helhet är att man då har full kontroll över
verksamheten. De positiva delarna med en avyttring är en kombination av att
kommunen får bra betalt för verksamheten samtidigt som man i förhållande till sin
kvarvarande ägarandel behåller ett betydande inflytande. Därutöver kan
kommunen reducera sin skuldbörda, slippa ansvaret för kommande investeringar
samt slippa verksamhetsansvaret och kunna fokusera mer på
kärnverksamheterna.
— Vårt uppdrag har varit att kommentera risker och konsekvenser utifrån tre
perspektiv:
-

Kundperspektivet

-

Bolagsperspektivet

-

Finansiella perspektivet (ägaren)

— Det har inte ingått i KPMGs uppdrag att bedöma det framtida investeringsbehovet
för verksamheten, men enligt SEVABs egen plan framgår att större investeringar
är nära förestående, samt i takt med anläggningarna blir äldre kan reinvesteringar
förväntas öka i omfattning.
— Kommunen kommer att kunna öka soliditeten vid en avyttring av
fjärrvärmeverksamheten.
Bolagsperspektivet
— Bolagsperspektivet handlar om vilka konsekvenser det kan få för SEVAB att
avyttra fjärrvärmen. Liksom för kommunen innebär det att SEVAB kan reducera sin
skuldbörda och öka soliditeten. Observera dock att vi i denna rapport antagit att
huvuddelen av köpeskillingen hamnar hos säljaren av aktierna, d v s i SKFABs
böcker.
— SEVABs rörelseresultat kommer att sjunka om SEVAB Värme avyttras men p g a
de höga kapitalkostnaderna i fjärrvärmen så innebär en avyttring att SEVABs
resultat efter finansnetto förbättras.

Finansiella perspektivet (ägaren)
— Ägaren kan (om fullmäktige godkänner affären) avyttra fjärrvärmeverksamheten till
köpeskillingen 1,2 miljarder för 80% av verksamheten. Efter amortering av
öronmärkta skulder blir det ca 1 miljard kr kvar för kommunen att antingen
investera eller amortera på andra skulder. d v s för att reducera kommunens
skuldbörda.
— Kommunen avhänder sig resultat och kassaflödet från verksamheten. Det
ekonomiska resultatet i verksamheten är idag svagt negativt främst beroende av
hög belåning (leasing och skulder). Verksamheten har de senaste åren dock
genererat positiva kassaflöden men investeringsbehovet antas dock öka framöver
(2021-2024) varför kassaflödet är osäkert och med en avyttring avhänder sig
kommunen ansvaret för framtida investeringar.

— Som nämnts ovan är större investeringar nära förestående i SEVAB Värme, vilket
kan påverka resultat och kassaflöde negativt och i sin tur medföra ökad
skuldsättning.
— En stor fråga har varit hur SEVAB påverkas av separationen av fjärrvärmen från
ESEM. Efter diskussioner mellan Strängnäs och Eskilstuna finns nu en lösning på
detta som, som vi har uppfattat överenskommelsen, säkerställer ett fortsatt
uppdragsavtal mellan ESEM och kvarvarande SEVAB, samtidigt som Eskilstuna
och EEM kompenseras för de s k strandade kostnader som uppkommer.
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Sammanfattande kommentarer

Sammanfattning, forts.
Kundperspektivet

Kundperspektivet, forts.

— Att kommunen avhänder sig den fullständiga kontrollen över verksamheten innebär
att det kommer in en delägare som agerar på affärsmässiga grunder.

— Såvitt vi förstår finns redan idag önskemål från potentiella kunder om en fortsatt
utbyggnad av nätet i Strängnäs. Ändå sker inte detta i önskad utsträckning som vi
nämnt ovan. Det innebär att även dagens ägare gör en affärsmässig bedömning
av vilka utbyggnader som är lönsamma resp ej lönsamma. Strängnäs förväntade
tillväxt utgör dock en möjlighet för en ny ägare med tillgång till kapital att investera i
verksamheten och utöka anslutningarna. Den föreslagna köparen (Solör) har
också visat att de ser positivt på tillväxtmöjligheterna i kommunen och de avser att
investera i distribution och produktion för att förverkliga en expansion.

— Det finns naturligtvis risker med att tappa kontrollen över kunderna, bl a avseende
framtida värmepriser för såväl kommunens invånare som för kommunens egna
verksamheter. Å andra sidan är fjärrvärmepriserna i Strängnäs redan idag högre
än genomsnittet i Sverige och som vi påpekat i rapporten har fjärrvärmen redan
idag konkurrens från andra uppvärmningsformer, t ex värmepumpar som idag
gynnas av låga elpriser.
— Kommunen har, genom att kvarstå som delägare med 20%, via förhandlingar med
köparen försäkrat sig om inflytande bl a vad gäller framtida värmepriser. Enligt
aktieägaravtalet och den gemensamma affärsplanen som tagits fram begränsas
prishöjningarna till inflationen. Detta har varit möjligt då SEVAB redan idag har ett
värmepris som ligger nära genomsnittet i Sverige och närliggande områden i
Södermanland (SEVAB ligger ca 5% över Sverigegenomsnittet).
— Kunderna är idag inte speciellt nöjda med SEVAB Värme, åtminstone inte om man
ska tro den SKI-undersökning som genomfördes 2019. Vi vet inte fullt ut orsaken
till varför SEVAB Värme får sämre resultat än branschgenomsnittet, men av allt att
döma är värmepriset en delförklaring. Det finns potentiella kunder som önskar att
ansluta sig till fjärrvärme, men p g a de affärsmodeller som gäller är det
anslutningar som ej genomförs idag.

— Köparen är en etablerad aktör för fjärrvärme i Sverige, med ett stort antal
anläggningar i Sverige och Norge. D v s deras kompetens att hantera kunder och
fjärrvärmesystem torde vara utom diskussion. Kommunen har inhämtat referenser
och hittills har inga referenser visat på några väsentliga avvikelser från det
förväntade, men referenstagningen fortsätter.
— Vad gäller miljö och hållbarhet är detta frågor som står högt upp på de allra flesta
bolags och investerares agendor. Den föreslagna köparen har en stor vana att
arbeta med biobränslen och delar kommunens ambitioner att blir fossilfri. Vi
bedömer det därför som osannolikt, givet att dagens skatteregler och statens
klimatambitioner kvarstår, att Solör, eller för den delen någon annan eventuell
köpare av fjärrvärmen i Strängnäs, skulle byta bränsle från förnyelsebart tillbaka till
fossila bränslen. För framtida investeringar kommer en ny ägare att välja det som
är affärsmässigt bäst.
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Appendix

Resultaträkning och förenklat kassaflöde SEVAB Värme
Sammanställning av resultaträkning SEVAB Värme

Resultaträkning - SEVAB Värme

— I tabellerna till höger återfinns SEVAB Värmes resultaträkning och ett beräknat
förenklat kassaflöden för åren 2016 till 2020.
— Kolumnen längst till höger i tabellerna visar genomsnittet över de fem åren.

Mkr
Intäkter
El
Elcertifikat
Utsläppsrätter
Ånga
Värme
Övrigt
Rörelsens intäkter
Kostnader
Biobränsle (exkl fossilolja)
Fossilolja
Köpta tjänster ESEM
Övriga driftskostnader
Rörelsens kostnader
EBITDA

2016A 2017A 2018A 2019A 2020A Genomsnitt
6.0
3.2
1.0
11.4
99.3
3.9
124.9

7.5
2.1
1.0
11.7
105.6
5.9
133.9

5.8
3.1
1.5
12.1
104.6
2.6
129.8

9.4
1.0
7.1
11.1
106.0
2.8
137.4

12.3
0.8
3.0
10.3
100.6
2.3
129.3

8.2
2.1
2.7
11.3
103.2
3.5
131.0

-34.2
-4.3
-40.8
-17.1
-96.4

-29.4
-3.4
-44.9
-17.1
-94.8

-28.4
-8.5
-40.4
-18.4
-95.7

-33.7
-3.9
-43.6
-18.4
-99.6

-35.3
-3.1
-41.0
-18.3
-97.7

-32.2
-4.7
-42.1
-17.9
-96.8

28.5

39.1

34.1

37.8

31.6

34.2

Avskrivningar
EBIT

-25.6
2.8

-26.0
13.1

-26.9
7.1

-27.2
10.6

-26.2
5.4

-26.4
7.8

Räntenetto
Resultat före skatt och bokslutsdisp.

-15.9
-13.1

-14.9
-1.8

-13.8
-6.6

-12.7
-2.0

-10.6
-5.2

-13.6
-5.8

Förenklat kassaflöde i SEVAB Värme
Mkr
EBITDA
Investeringar
Räntenetto
Kassaflöde1

Not:

1

Källa:

SEVAB kvartalsrapporter, ESEM, KPMG analys.

2016A 2017A 2018A 2019A 2020A Genomsnitt
28.5
39.1
34.1
37.8
31.6
34.2
-7.6
-15.4
-7.5
-10.5
-11.2
-10.5
-15.9
-14.9
-13.8
-12.7
-10.6
-13.6
4.9

8.7

12.8

14.7

9.9

10.2

I kassaflödesberäkningen har inte hänsyn tagits till skatt och förändringar i rörelsekapital.
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Strängnäs kommunföretag AB
Redogörelse för styrelsens beslut

Tillsammans och med invånarnyttan i fokus,
skapar vi framtidens hållbara kommun
i hjärtat av Mälardalen.

Strängnäs kommunföretag AB har beslutat
föreslå Kommunfullmäktige att sälja
80 procent av fjärrvärmeverksamheten.

WWW.STRANGNAS.SE

Uppdraget
På uppdrag av Kommunfullmäktige och baserat på
kriterier framtagna av Kommunstyrelsen har flera
intressanta bud på fjärrverksamheten utvärderats.
Nu finns det ett förslag på en köpare.

WWW.STRANGNAS.SE

En enig styrelse
En enig styrelse i Strängnäs kommunföretag AB
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sälja
80 procent av fjärrvärmerörelsen i SEVAB Strängnäs
Energi AB till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.
Strängnäs kommer därmed att fortsättningsvis äga
20% av fjärrvärmeverksamheten.

WWW.STRANGNAS.SE

Samlad bedömning
I den samlade bedömningen av valet mellan att
sälja 80 procent och att behålla 100 procent av
fjärrvärmeverksamheten så är styrelsens
bedömning att förslaget om försäljning är det för
Strängnäs kommunkoncern mest gynnsamma
– både ur ett bolags- och affärsmässigt perspektiv
men även ur ett kundperspektiv.

WWW.STRANGNAS.SE

Föreslagen partner
Solör Bioenergi Fjärrvärme ägs av:
§ Nordic Infrastructure AG – 50%
§ Highview Finance Holding Company Ltd – 25%
§ Polhem Infra KB – 25% (ägd av tre av AP-fonderna).
Solör äger idag fjärrvärmeanläggningar i 65 svenska
kommuner.
Bolaget, som har varit verksamt sedan 2003,
har idag ca 200 000 kunder.

WWW.STRANGNAS.SE

Styrelsens beslut grundar sig i följande;
•
•
•
•
•
•

Köpeskillingen
Erfaren köpare
Satsningar på hållbarhet
Långsiktigt stabila värmepriser
Fortsatt satsning på biobränslen
Långsiktig ägare

WWW.STRANGNAS.SE

Köpeskillingen
• Köpeskillingen uppgår till 1.200 Mkr för 80 % av
fjärrvärmeverksamheten.
• Alternativet till en försäljning är att kommunen i
stället måste tillskjuta betydande belopp de
kommande 10 åren för att klara investeringar och
täcka underskott. Genom en försäljning undviker
kommunen det och kan frigöra kapital för andra
satsningar.

WWW.STRANGNAS.SE

Erfaren köpare
• Solör har en omfattande erfarenhet att producera
fjärrvärme och ånga och har möjlighet och ambition
att utveckla kundunderlaget inom fjärrvärmen.
• Idag finns bolaget på 165 platser i framför allt
Sverige och Norge.
• De bedöms kunna bidra med en bred kompetens att
driva fjärrvärmeverksamhet.

WWW.STRANGNAS.SE

Satsningar på hållbarhet
• Solör kommer att bidra till kommunens
hållbarhetsmål bland annat genom en särskild
satsning på lokala hållbarhetsprojekt i Strängnäs.
• För de kommande 6 åren avsätter ägarna i
förhållande till ägarandel 10 Mkr per år för
gemensamma miljösatsningar i kommunen.

WWW.STRANGNAS.SE

Långsiktigt stabila värmepriser
• Fjärrvärmepriserna kommer att vara realt
oförändrade under en lång tid framöver.
• Kommunen har genom aktieägaravtalet stort
inflytande på förändringar i taxorna.

WWW.STRANGNAS.SE

Fortsatt satsning på biobränslen
• Solör använder idag företrädesvis skogsbränslen
och returträflis i sina anläggningar, vilket innebär
en fortsatt satsning på biobränslen i Strängnäs.

WWW.STRANGNAS.SE

Långsiktig ägare
• Solör har en ägarstruktur bestående av bland
annat de svenska AP-fonderna vilket borgar för
ett långsiktigt ägande.

WWW.STRANGNAS.SE

Summering
En försäljning av 80% av fjärrvärmerörelsen bidrar till att:
• Stärka ekonomin
• Genomföra omfattande satsningar för ett mer hållbart Strängnäs
• Skapa en lugn taxeutveckling
Samtidigt som vi har kvar ett betydande inflytande över
verksamheten genom att:
• Vi kommer att äga 20% av aktierna

WWW.STRANGNAS.SE

Oförändrad maj

• Under hösten 2020 fick ESEM AO E&ÅV i uppdrag att
återkomma kring ett flertal frågor som bedöms kunna ha
inverkan på lönsamheten i värmeverksamheten i SEVAB
• Strängnäs kommun har under samma tidsperiod genomfört
en värdering av värmeverksamheten i avsikt att sälja den och
på så sätt förbättra kommunens soliditet
• ESEM har genomfört en första bedömning av de uppkomna
frågeställningarna, samt uppdaterat långtidsprognos, och har
förslag på fortsatt arbete

•

Prissättning och kundrelationer

Arbete pågår, försenat

•

Effektivisering av inköp av bränsle och
större lagerytor

Arbete pågår, uppstart

•

Verksamhetsoptimering

•

Teknisk plattform

•

Ekonomi och finansiering

Arbete pågår

Arbete delvis pausat
(Calor)
Arbetsmöte genomfört,
ESEM Ek + Styrelserep

•

•

•

De klimatförändringar som pågår med kraftigt varierande väder och en
ökande medeltemperatur orsakar, med dagens prismodell, stora fluktuationer
i fjärrvärmeintäkter för bolaget och i uppvärmningskostnader för våra kunder
En ny prismodell för fjärrvärmen eftersträvas som är mindre väderkänslig än
vad dagens modeller är och som kommer att kunna leverera det viktigaste
effektmålet, en mer stabil värmeintäkt
Leveranser: benchmark prismodeller andra värmeleverantörer, beskrivning
förordad modell, riskbedömning, förslag prislista inom bolag, tidplan
implementering
Analys feb-mar

Första utkast modell
styrelse jun

Beslut styrelse aug

Implementering ny
prismodell 2021/2022

Analys feb-jun

Första utkast modell
styrelse jun

Info aug/ Beslut
styrelse okt

Implementering ny
prismodell 2022

Försening

•

•

•

Dialog med ca 20 kunder sås
om fastighetsägare
Påbörjat använda Utilifeed
som analysverktyg

•

Dialog med kunder och med säljavdelning

•

Kravspecifikation – Krav på modellen, krav på
mätvärden, krav på system

•

Val av modell/modeller

•
Diskussion med Sandviken
Energi om deras erfarenheter

Stöd mätvärdesinsamlingssystem och
affärssystem?

•

Simuleringar av ”varm”, ”kall”, ”mellan” vinter

•

Hur stor andel ska resp priskomponenter stå
för? Koppla till kostnadsdelar

•

Tidsplanering implementering

•
•
–
•
•
•
–
•
•
•

•
•
•
Förstudier
Business case + beslut
Beslut och uppstart TG0
Analys och kravspecifikationer
Analys systemstöd
Upphandling systemstöd
Informationssäkerhetsgranskning och åtgärder
Teknisk implementering, CGI synk osv
Verifieringar
Kundkommunikation
NY MODELL, "inför värmesäsing 2022-2023"
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X
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Oförändrad maj

•

Strategisk bränsleinköpare är på plats sedan 8/3. Primära arbetet under denna period (marsjuni) är att träffa leverantörer för initial diskussion om kommande säsong samt därefter gå in i
förhandlingar och avtal. Denna period är ”högsäsong” för bränsleinköpare.

•

Den målsättning som har diskuterats hittills är att avtala 100% inför säsong samt att ta fram
minlagerstrategi. Dvs hur stort bränslelager skall vi ha ”direkt” tillgång till under säsong.

•

Bränslemixen beslutas av driftavdelningen och bygger på möjligheten att köra pannan med så
hög last som möjligt utan att överskrida utsläppsvillkor och utan att riskera att något körs
sönder.

Kommande:
•

Ta fram bränslepolicy

•

Förslag till förstudie: översyn bygga ut yta bredvid KVV Strängnäs, och jämföra med Kvittenyta som mellanlager.
•

Nyttan kommer av volatila priser RT flis/annat bränsle, och hur vi ev kan sänka total
prisbild genom att time:a inköp mot marknaden

•

Påbörja studie/analys Q221 (bränslestrateg)

Oförändrad maj

Strateg anställd och påbörjar arbete
med 2050 plan, där värmelastkurva
viktig komponent
Ej påbörjat, avgöra om utveckla egen
modell eller abonnera på modell Profu
Första utkast till uppdaterad
långtidsprognos med justerad
värmemarknad och ny produktion

Oförändrad maj

• Tillbakablick resultat SEVAB Värme
• Investeringsbehov KVV Strängnäs
• Framåtriktade åtgärder teknisk plattform
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Oförändrad maj

Resultat SEVAB AO Energi R12
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Oförändrad maj

Arbete pågår

Arbete pågår, genomlysning
tidigare studier

Högre värmemarknad påverkar resultatet starkt tillsammans med ny körordning kopplat till
nyinvestering i produktionskapacitet. Justering av RT flis pris sänker prognos jmf tidigare (maj).

•

Anpassat FVB utredning om framtida värmevolymer baserat på
kommunens utbyggnadsplaner (FVB fall 0-3), anpassat till SEVAB fyra
senaste årens volymer – högre värmevolymer än långtidsprognos i feb
(flat utveckling)

•

Kompletterat med flispanna 15 MW ersättning till P10, ger mer effekt
samt avlastar KVV vid kallare temperatur och medför högre
elproduktion, lägre bränslekostnad

•

Justerat RT flis pris mot marknadspris

•

Löst lease när avtal går ut 2030, ökat lån, avbetalning 10 år som synkar
med livstidsförlängd KVV

SEVAB Maj 5,
2021

Tidigare resultat LTP, feb 2021

➢ Slutsats att ökande värmevolymer kritiskt för lönsamhet tillsammans
med tillkommande produktion med lågt bränslepris

SEVAB jun 8,
2021

Tidigare resultat LTP, feb 2021

➢ Slutsats att ökande värmevolymer kritiskt för lönsamhet tillsammans med
tillkommande produktion med lågt bränslepris. Justering av RT flis pris sänker
prognos jmf tidigare.

Oförändrad maj

•

Uppdaterat styrsystem 800xA - bättre
reglermöjligheter, och ett system som mer likt EEM
(lättare hantera för personal)

•

Mindre investeringar, bedömd potential 1,5-3
MSEK/år
– Förbättrad pannstyrning, investering ca 1 MSEK
– Installera rökgasåterföring, investering ca 2 MSEK

•

Översyn driftsoptimering med Optima likt EEM –
positiv utveckling (bedömd potential 0,1-0,5 MSEK/år,
investering ca 0,3 MSEK)

Arbete pågår

Arbete pausat
(Calor)

Oförändrad maj

•

Revisorer bedömt ingen
nedskrivning av KVV behövs ÅR
2020

•

Senaste åren ca -5 MSEK i
resultat på värmeverksamhet
(inkl 2019 rensat för ovanligt stor
försäljning utsläppsrätter)

•

25 års avskrivning KVV

Arbetsmöte genomfört, ESEM Ek +
Styrelserepresentant
Avskrivningskostnader
Räntekostnader
Annat?

Från Färdplan Energi – SEVAB 2050 (FVB, 2020-11-20)

Från Färdplan Energi – SEVAB 2050 (FVB, 2020-11-20)

Från Färdplan Energi – SEVAB 2050 (FVB, 2020-11-20)

•

•

Från LIVSLÄNGDSFÖRLÄNGNING KVV PLOGSTIGEN STRÄNGNÄS (Sweco, 2020-04-28)

•

ESEM handpåläggning slutet 2020 medför totalt
reinvesteringsbehov till ca 190 MSEK fram till år 2040, skillnader:
• Överför till UH ca 40 MSEK samma tidsperiod
• Utgår ca 36 MSEK (reläskydd högspänning, mavaledning,
ångledning, eldstadsväggar, kondensor)
• Bedömning sannolikhet vissa identifierad risker inträffa

Från LIVSLÄNGDSFÖRLÄNGNING KVV PLOGSTIGEN STRÄNGNÄS (Sweco, 2020-04-28)

Från LIVSLÄNGDSFÖRLÄNGNING KVV PLOGSTIGEN STRÄNGNÄS (Sweco, 2020-04-28)

Utvärdering
Projekt Calor
Presentation av PwC
21 juni 2021
Strängt personlig och konfidentiell

Uppdragsöversikt

Uppdrag och syfte*

PwC har fått i uppdrag av Uppdragsgivaren genom Per Malmquist, att utvärdera alternativen att (i) behålla Calor eller (ii) sälja en andel av Calor med
utgångspunkt i de utvärderingskriterier som fastställts av Kommunstyrelsen.
Syftet med uppdraget är att ge Strängnäs kommun rådgivning i samband med försäljningsprocessen av Calor.

Källor och
tillhandahållen
information

Representanter för Uppdragsgivaren har tillställts ett utkast av denna rapport. Uppdragsgivarens synpunkter och kommentarer har beaktats i föreliggande
rapport.

Definition av
marknadsvärde

Med marknadsvärde menas det förväntade pris till vilken en överlåtelse skulle ske på en öppen och oreglerad marknad mellan en villig köpare och en villig
säljare, då köparen inte är tvingad att köpa och säljaren inte är tvingad att sälja och båda har likvärdig och relevant information.
Priset vid en faktisk överlåtelse kan avvika från ett bedömt marknadsvärde bland annat till följd av förhållanden i den specifika överlåtelsesituationen,
såsom t ex parternas subjektiva bedömningar av målbolagets utvecklingsmöjligheter och risksituation, förhandlingsstyrka samt möjliga synergieffekter.

*Begränsningarna är i sin helhet presenterade i Appendix.
Strängt personlig och konfidentiell
PwC
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Sammanfattning (1/3)
Bakgrund
• I början av 2017 identifierade kommunens förvaltning ett stort antal åtgärder för att
hantera den framtida utvecklingen i både drifts- och investeringsekonomin i ett 15årsperspektiv.
• KS beslutade om en Långsiktig ekonomisk plan år 2017 och under 2019
reviderades riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning. Detta ledde bl.a. fram till:
– Av de säljbara tillgångar som identifierats beslutas att starta en
avyttringsprocess av fjärrvärmeverksamheten.

Ställningstagande
• Givet att kommunfullmäktiges beslutade långsiktiga finansiella mål gäller, är
huvudfrågan för kommunen att ta ställning till följande alternativ:
1.

SEVABs utvecklingsalternativ: Att bibehålla sitt 100% innehav i
fjärrvärmeverksamheten, eller,

2.

Avyttra till Solveig: att avyttra 80% av sitt innehav i fjärrvärmeverksamheten.

Strängt personlig och konfidentiell
PwC

Bedömda likheter och olikheter för 1: SEVABs
utvecklingsalternativ och 2: Avyttra till Solveig
• Baserat på urvalskriterierna är båda alternativen mycket lika på fyra av tio punkter
och olika på sex av tio punkter.
• De urvalskriterier som har likheter är:
• Hållbarhet - Hållbarhet skiljer sig marginellt mellan kommunen och Solveig.
Ambitionerna inom hållbarhetsarbetet är framstående hos båda alternativen.
Solveig anses vara en aktör med aktiv ägarstyrning, kompetensförsörjning och
finansieringsmöjligheter som kan stötta kommunen i dess hållbarhetsarbete.
• Värmepriser - Båda parter räknar med realt oförändrade fjärrvärmepriser.
Kommunen och de nya ägarna måste vara överens för att värmepriserna ska
kunna höjas.
• Bränslemix - Beskrivningen av bränslemix är enligt vår bedömning likartade.
Båda alternativen antas komma att nyttja befintligt miljötillstånd i sitt bränsleval.
Enligt vår förståelse sätter dagens panna gränser för vilka bränsletyper som kan
användas. Hushållsavfall, papper och plast kan inte hanteras av pannan.
• Långsiktigt ägande - Vi anser att det är en liten skillnad i ägande hos de två
alternativen då båda anses som långsiktiga och stabila. Det som skiljer
alternativen åt är den ekonomiska situationen där kommunen kommer behöva
revidera budgeten för att nå kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer om en god
ekonomisk hållning.

2021-06-23
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Sammanfattning (2/3)
• De urvalskriterier som har olikheter är:
• Köparens identitet - Det som skiljer alternativen åt är att Solveig uppfattas kunna
bidra med en bred kompetens att driva fjärrvärmeverksamheter från ett flertal
kommuner samt andra infrastrukturverksamheter.
• Köpeskilling – Värdebedömningen av SEVABs utvecklingsalternativ gentemot
köpeskillingen av fjärrvärmeverksamheten skiljer sig avsevärt. Enligt vår
bedömning kan det bero på en rad antaganden som exempelvis:
– Att Solveig antar en större utbyggnad av nätet och därigenom en högre
volymtillväxt samt att Solveig antar lägre kostnadsnivåer än SEVABs
utvecklingsalternativ.

• Investeringar - Solveig har antagit en högre investeringsvolym inom både
distribution och produktion än kommunen under perioden 2022-2031,
. Vi har inom ramen för
detta projekt inte kunna verifiera om kommunen eller Solveig har gjort olika
antagen om nyinvesteringar och reinvesteringar då det inte gått att ta fram den
informationen. Solveig planerar även att ingå samverkansavtal motsvarande ett
ekonomiskt åtagande om SEK 10-15 miljoner årligen fördelat över åren 20222027.

– Weighted average cost of capital (WACC) och bedömd risknivå samt andra
synergier hos Solveig.
• Strategi för värmeverksamheten - Volymtillväxten är något högre i Solveigs
antagande än i kommunens långtidsplan.
• Affärsplan - Olika antagande i intäktsnivåer för perioden 2021-2031 som följd av
olika antaganden för
Kommunen har antagit en negativ EBIT-marginal under flertalet
år för perioden 2021-2031. Solveig planerar att se över affärsplanen årligen.
Affärsplanen, som är en bilaga till avtalet, skall ses som en inriktning och
ambitionsnivå. Ändringar av affärsplanen (avseende annat än värmepriser)
kräver enighet i styrelsen. Vid ändringar i affärsplanen har kommunen, via sin
ägarandel, ett faktiskt inflytande.
• Finansiering - Kommunen har initierat avyttringsprocess för att frigöra kapital till
kärnverksamheten. Således, om alternativet om avyttring till Solveig inte
genomförs, kommer kommunen behöva finna andra alternativ.
Strängt personlig och konfidentiell
PwC
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Sammanfattning (3/3)
Slutsatser
• Om kommunen vill behålla fjärrvärmeverksamheten krävs en budgetrevidering om
SEK 450 miljoner i minskade investeringar. Det kommer beröra både
fjärrvärmeverksamhetens investeringsbudget men även andra kärnverksamheter
inom kommunen.
• Vid en försäljning erhåller kommunen kapital i form av köpeskilling som de kan
använda för att utveckla många delar inom kärnverksamheten som har stora
behov.
• Vid en försäljning till Solveig med en köpeskilling som motsvarar ett rörelsevärde
om 1500 MSEK är på en mycket hög nivå i jämförelse med andra liknande
transaktioner. Det kan också jämföras med det beräknade rörelsevärdet om 300
MSEK baserat på SEVAB:s utvecklingsplan. Sammantaget får budet anses vara
generöst.
• Vid en försäljning får kommunen även en partner som kan stötta dem finansiellt,
kompetensmässigt och strategiskt för att nå hållbarhetsmålen och stötta dem i
andra verksamhetsrelaterade frågor.
• Vid en försäljning förlorar kommunen den ensamma kontrollen över
fjärrvärmeverksamheten men kommunen och Solveig har avtalat en rad
beslutsfrågor som kräver enighet gällande exempelvis fjärrvärmepriser och
affärsplan som får anses minska risken betydligt för att kommunen ska tappa
kontrollen av fjärrvärmeverksamheten. Kommunen får därmed ett stort inflytande
fortsatt på verksamheten trots 20% ägarandel.
• Med utgångspunkt i att syftet med den planerade försäljningen av
fjärrvärmerörelsen är att frigöra kapital för kommunen så bedömer vi att de nu
överenskomna villkoren ger fortsatt god kontroll samt frigör ett stort kapital till
mycket goda finansiella villkor
Strängt personlig och konfidentiell
PwC
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Agenda

1.

Inledning

2.

Urvalskriterier

3.

Slutsats

4.

Appendix
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Bakgrund

Projekt Calor

Projekt Calor
•

Den 27 januari 2020 beslutade kommunfullmäktige i Strängnäs kommun att påbörja
en avyttringsprocess av SEVAB Strängnäs Energi ABs fjärrvärmeverksamhet.
Projektet namngavs projekt Calor.

•

Enligt Strängnäs kommun skulle en försäljning av fjärrvärmerörelsen kunna
möjliggöra ökade förutsättningar för investeringar i kommunens kärnverksamhet
som exempelvis idrott, hälsa och berikande av kulturlivet.

•

Kommunfullmäktige öppnade upp för möjligheten att sälja hela eller delar av
fjärrvärmerörelsen för att möjliggöra för kommunen att fortsätta vara delägare. Den
gemensamma uppfattningen inom kommunen är att endast sälja en del av
fjärrvärmerörelsen för att bibehålla en viss kontroll även vid en avyttring.

•

Projekt Calor är nu slutfasen där utvärdering av en kandidat pågår. Kommunen har
som ambition att skapa sig en tydlig bild av vad en eventuell försäljning skulle
kunna innebära. Enligt tidsplanen ska kommunfullmäktige ta beslut om
avyttringsprocessen efter sommaren 2021.
–

Kandidaten som utvärderas heter Solör Bioenergi Holding AB (häri benämnd
”Solveig”).

–

Aktuellt för utvärdering är en köpeskilling på 100% av verksamheten,
motsvarande ett rörelsevärde om SEK 1 500 miljoner vilket, vid avyttring av
80% av innehavet, ger ett värde kvar för kommunen att amortera och/eller
investera om c. SEK 1 000 miljoner för 80% ägarandel.

Syftet med vårt uppdrag är att utvärdera huruvida alternativen mellan (1) fortsatt kommunalt ägande (”SEVABs utvecklingsalternativ”) och (2) avyttring av
fjärrvärmeverksamheten till Solveig skiljer sig.

Källa: Strängnäs kommun ”Långsik ig ekonomisk planering KEF 12 maj 2021”, Strängnäs kommunhemsida
Strängt personlig och konfidentiell
PwC
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Underlag för utvärdering beslutade av Strängnäs kommun

Urvalskriterier beslutade av Strängnäs kommun
1.

Köparnas identitet

2.

Köpeskilling – kvar för kommunen

3.

Hållbarhet

4.

Strategi för värmeverksamheten

5.

Finansiering

6.

Värmepriser

7.

Bränslemix

8.

Affärsplan

9.

Investeringar

10.

Långsiktigt ägande – ekonomisk stabilitet

Källa: Strängnäs kommun
Strängt personlig och konfidentiell
PwC
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Slutsatser urvalskriterier

Lika
Inte lika

Urvalskriterier

Slutsats

1. Köparnas identitet

• Det som skiljer alternativen åt är att Solveig uppfattas kunna bidra med en bred kompetens att driva fjärrvärmeverksamheter
från ett flertal kommuner samt andra infrastrukturverksamheter.

2. Köpeskilling – kvar
för kommunen

• Värdebedömningen av SEVABs utvecklingsalternativ gentemot köpeskillingen av fjärrvärmeverksamheten skiljer sig
avsevärt. Enligt vår bedömning kan det bero på en rad antaganden som exempelvis:
– Att Solveig antar en större utbyggnad av nätet och därigenom en högre volymtillväxt samt att Solveig antar lägre
kostnadsnivåer än SEVABs utvecklingsalternativ.
– Weighted average cost of capital (WACC) och bedömd risknivå samt andra synergier hos Solveig.

3. Hållbarhet

• Hållbarhet skiljer sig marginellt mellan kommunen och Solveig. Ambitionerna inom hållbarhetsarbetet är framstående hos
båda alternativen.
• Solveig anses vara en aktör med aktiv ägarstyrning, kompetensförsörjning och finansieringsmöjligheter som kan stötta
kommunen i dess hållbarhetsarbete.

4. Strategi för
värmeverksamheten

• Volymtillväxten är något högre i Solveigs antagande än i kommunens långtidsplan.

5. Finansiering

• Kommunen har initierat avyttringsprocess för att frigöra kapital till kärnverksamheten. Således, om alternativet om avyttring
till Solveig inte genomförs, kommer kommunen behöva finna andra alternativ.

6. Värmepriser

• Båda parter räknar med realt oförändrade fjärrvärmepriser.
• Kommunen och de nya ägarna måste vara överens för att värmepriserna ska kunna höjas.

Strängt personlig och konfidentiell
PwC
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Slutsatser urvalskriterier (forts.)

Lika
Inte lika

Urvalskriterier

Slutsats

7. Bränslemix

• Beskrivningen av bränslemix är enligt vår bedömning likartade. Båda alternativen antas komma att nyttja befintligt
miljötillstånd i sitt bränsleval.
• Enligt vår förståelse sätter dagens panna gränser för vilka bränsletyper som kan användas. Hushållsavfall, papper och plast
kan inte hanteras av pannan.

Bedömning

• Olika antagande i intäktsnivåer för perioden 2021-2031 som följd av olika antaganden för volymtillväxten.

8. Affärsplan

• Kommunen har antagit en negativ EBIT-marginal under flertalet år för perioden 2021-2031.
• Solveig planerar att se över affärsplanen årligen. Affärsplanen, som är en bilaga till avtalet, skall ses som en inriktning och
ambitionsnivå.
– Ändringar av affärsplanen kräver enighet i styrelsen.
– Vid ändringar i affärsplanen har kommunen, via sin ägarandel, ett faktiskt inflytande.
• Solveig har antagit en högre investeringsvolym inom både distribution och produktion än kommunen under perioden 20222031

9. Investeringar

10. Långsiktigt ägande
– ekonomisk stabilitet
Strängt personlig och konfidentiell
PwC

• Vi har inom ramen för detta projekt inte kunna verifiera om kommunen eller Solveig har gjort olika antagen om
nyinvesteringar och reinvesteringar då det inte gått att ta fram den informationen.
• Utöver investeringarna planerar Solveig även att ingå samverkansavtal motsvarande ett ekonomiskt åtagande om SEK 1015 miljoner årligen fördelat över åren 2022-2027. Det motsvarar totalt mellan SEK 60-90 miljoner i extra till
utvecklingsbudget för kommunen.
• Vi anser att det är en liten skillnad i ägande hos de två alternativen då båda anses som långsiktiga och stabila.
• Det som skiljer alternativen åt är den ekonomiska situationen där kommunen kommer behöva revidera budgeten för att nå
de långsiktiga beslutade finansiella målen.
2021-06-23
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Lika

Slutsats

Inte lika

Analysen av urvalskriterierna påvisar att alternativen mycket lika varandra på fyra av tio
punkter och olika på sex av tio punkter.
• Om kommunen vill behålla fjärrvärmeverksamheten krävs en budgetrevidering om
SEK 450 miljoner i minskade investeringar. Det kommer beröra både
fjärrvärmeverksamhetens investeringsbudget men även andra kärnverksamheter
inom kommunen.
• Vid en försäljning erhåller kommunen kapital i form av köpeskilling som de kan
använda för att utveckla många delar inom kärnverksamheten som har stora
behov.

Urvalskriterier
1. Köparnas identitet
2. Köpeskilling – kvar för kommunen

• Vid en försäljning till Solveig med en köpeskilling som motsvarar ett rörelsevärde
om 1500 MSEK är på en mycket hög nivå i jämförelse med andra liknande
transaktioner. Det kan också jämföras med det beräknade rörelsevärdet om 300
MSEK baserat på SEVAB:s utvecklingsplan. Sammantaget får budet anses vara
generöst.

3. Hållbarhet

• Vid en försäljning får kommunen även en partner som kan stötta dem finansiellt,
kompetensmässigt och strategiskt för att nå hållbarhetsmålen och stötta dem i
andra verksamhetsrelaterade frågor.

5. Finansiering

• Vid en försäljning förlorar kommunen den ensamma kontrollen över
fjärrvärmeverksamheten men kommunen och Solveig har avtalat en rad
beslutsfrågor som kräver enighet gällande exempelvis fjärrvärmepriser och
affärsplan som får anses minska risken betydligt för att kommunen ska tappa
kontrollen av fjärrvärmeverksamheten. Kommunen får därmed ett stort inflytande
fortsatt på verksamheten trots 20% ägarandel.
• Med utgångspunkt i att syftet med den planerade försäljningen av
fjärrvärmerörelsen är att frigöra kapital för kommunen så bedömer vi att de nu
överenskomna villkoren ger fortsatt god kontroll samt frigör ett stort kapital till
mycket goda finansiella villkor.
Strängt personlig och konfidentiell
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Bedömning

4. Strategi för värmeverksamheten

6. Värmepriser
7. Bränslemix
8. Affärsplan
9. Investeringar
10. Långsiktigt ägande – ekonomisk
stabilitet
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Begränsningar

• Denna Rapport har skrivits i det syfte som redovisats ovan och vi accepterar inget
ansvar för dess användning till andra ändamål än detta.
• PwC har gjort en bedömning på WACC och värdebedömning av SEVABs
utvecklingsalternativ utifrån från erhållen teknisk modell med långtidsplan från SEVAB
och input från bl.a. Sweco. Vi har bedömt att en teknisk justering på
terminalårsberäkningen krävdes i den erhållna modellen varpå vi justerat för det.
Notera att vi ej genomfört fullständig värderingsanalys inom ramen för detta uppdrag.
Vi har ej granskat eller reviderat enskilda poster i erhållet material från
Uppdragsgivaren (exempelvis så som vissa intäkts- eller kostnadsposter i
långtidsplanen).
• Kopior av, eller utdrag ur, denna Rapport får ej framställas utan vårt tillstånd till andra
än Uppdragsgivarens ägare, företagsledning och dess rådgivare.

Strängt personlig och konfidentiell
PwC
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Tillhandhållen information

• Som underlag för uppdragets genomförande har vi haft tillgång följande material:

Andra informationskällor

– Långsiktig ekonomisk planering KEF

• Information från publika källor samt externa databaser, bl a Infotorg och hemsidor.

– Långtidsplan SEVAB 2022-2036

• Materialet har kompletterats med muntliga och skriftliga uppgifter lämnade av:

– Särskilt uppdrag SEVAB Presidie juni och maj 2021

– Per Malmquist, ekonomichef Strängnäs kommun

– Underlag för utvärdering Calor 2021-06-08

– Stefan Wennerström, AO chef Energi och Återvinning ESEM

– Bilaga 2 – projekt Calor – utkast affärsplan slutgiltigt bud
– Capex ny KVV
– Projekt Calor - Frågor som kräver enighet Solveig Konfidentiellt
– Värdeberäkning av SEVAB långtidsplan
– Investeringsförslag vid utökad ram 2021 sammanställning
– Årsredovisningar

Strängt personlig och konfidentiell
PwC
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Enlighet mellan ägarna och potentiella risker
Frågor som kräver enighet mellan ägarna
Enighetspunkter beslutade av
Strängnäs kommun

Solveigs svar

Ändring av bolagsordningen

OK

Ändring av aktiekapital

OK

Utdelning av vinstmedel

Utdelningsbeslut ska inte kräva enighet under
förutsättning att beslutet är i enlighet med accepterad
utdelningspolicy.

Avveckling av bolaget

OK

Ändring av bolagets säte

OK

Väsentliga ändringar av bolagets
organisation

OK

Tillsättande av VD

OK (dock har Solveig angett i SHA att Jan Lindkvist,
Solörs regionchef i Öst, ska vara VD i Calor initialt).

Ingå avtal med någon närstående till någon
av ägarna

OK

Arvoden till styrelsens ledarmöter

OK

Väsentliga ändringar av bolagets affärsplan

OK

Ändring av prismodellen

OK

Övrigt

Baserat på att verksamheten drivs affärsmässigt
”develop and expand a profitable and environmentally
sustainable Business”.

Källa: Strängnäs kommun

Strängt personlig och konfidentiell
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Potentiella risker
1.
SEVABs utvecklingsalternativ
• Vi bedömer att det finns en risk kring följande aspekter om
fjärrvärmeverksamheten fortsätter inom kommunal regi:
–
Genomförande av affärsplan och strategisk
hållbarhetskompetens.
–
Finansiella målsättningar uppnås inte på grund av att
exempelvis nya lån tas för att bedriva verksamheterna inom
kommunen.
–
Kompetensbrist i organisationen vilket gör att verksamheten
inte bedrivs affärsmässigt. Med affärsmässighet syftar vi på att
verksamheten bedrivs lönsamt och effektivt.
–
Kommunens kärnverksamhet får inte de medel som behövs för
att bedrivas enligt kommunfullmäktiges riktlinjer om en god
ekonomisk hushållning.
2. Avyttring till Solveig
• Vi bedömer att det finns en risk kring följande aspekter om
fjärrvärmeverksamheten avyttras till Solveig:
–
Solveig och kommunen kommer inte överens kring de punkter
som kräver enighet. Exempelvis om det råder olika uppfattning
gällande affärsmässighet och dess innebörd.
–
Om kommunen och Solveig framöver får olika prioriteringar
kommer enighetsavtalen sättas under press och eventuella
brister i avtalet kan uppstå som kommunen saknar mandat
(pga. 20% ägarandel) att stoppa. Dock uppfattas
enighetsavtalet täcka de huvudsakliga affärsmässiga besluten.
–
Genomförande av affärsplan då den är mer offensiv än
kommunens.
2021-06-23
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1. Köparnas identitet
SEVABs utvecklingsalternativ

Avyttring till Solveig

• Strängnäs kommun äger till 100% Strängnäs
kommunföretag AB (moderbolag) som i sin tur äger
100% av SEVAB Strängnäs Energi AB.

• Schweiziska BE Bio Energy AG och svenska
Polhem Infra (AP1, AP2 och AP4) är ägarbolag till
Solveig.

• Strängnäs kommunföretag bildades i november
2019 och svarar för leding och samordning samt
verksamhets- och ekonomiskuppföljning av
dotterbolagen Strängnäs Fastighets AB och SEVAB
Strängnäs Energi AB.

• Sedan 2003 har Solveig succesivt förvärvat
värmeanläggningar, huvudsakligen i Sverige.

• Strängnäs kommunföretag har inga anställda.

• Värmeproduktion är en del av kärnverksamheten
med försäljning till ungefär 200 000 kunder.
• Solveig har c. 220 anställda och en omsättning på
SEK 1 500 miljoner.

Slutsats
• Det som främst uppfattas skilja mellan köparnas
identitet som får betydelse för kommunen är att
Solveig uppfattas kunna bidra med en bred
kompetens att driva fjärrvärmeverksamheter från ett
flertal kommuner samt andra
infrastrukturverksamheter.
• Se en mer ingående beskrivning av Solveig och
respektive ägarbolag i Solveig på nästkommande
sida.

• Idag har Solveig 163 fjärr-och värmeanläggningar
med en årlig produktion på 2,5 TWh.
• Kreditvärdighet Solör Bioenergi Holding AB: AA,
God kreditvärdighet.

Sammanfattning
•

Kommunal ägare.

Källa: Bisnode Infotorg, Strängnäs kommun

Strängt personlig och konfidentiell
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•

Privat och statlig ägare, varav ena parten består
av svenska AP-fonder.

•

Kreditvärdighet Solör Bioenergi Holding AB: AA,
God kreditvärdighet
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1. Köparnas identitet (forts.)

Solör Bioenergi Holding AB

Polhem Infra KB

BE Bio Energy Group AG

• Solör är leverantör av förnybar energi baserat på
trädbränslen. Verksamheten består av produktion av
fjärrvärme och processånga, produktion av biobränsle
i form av bränsleflis, briketter och pellets samt
energiåtervinning av impregnerat trävirke.

• Polhem Infra grundades år 2019 med inriktning på
investeringar i onoterade svenska bolag inom
samhällsbärande infrastruktur så som digital
infrastruktur, förnybar elproduktion och energi.

•

BE Bio Energy Group AG är Solör Bioenergi
Holding ABs moderbolag med säte i Schweiz.

•

Enligt Solör Bioenergi Holding ABs årsredovisning
2020 innehar BE Bio Energy Group AG, direkt eller
indirekt, via sitt dotterbolag Nordic Infrastructure AG,
50% av aktierna och rösterna i Solör Bioenergi
Holding AB.

• Huvudsakliga delen av verksamheten återfinns i
Sverige och en mindre andel i Norge och Polen.

• Polhem infra ägs till 100% av pensionsfonderna
Första AP-fonden (”AP1”), Tredje AP-fonden (”AP3”)
och Fjärde AP-fonden (”AP4”).

• Koncernen bedriver även transaktionsverksamhet
som en del i den långsiktigt tillväxtstrategin.

• Solör Bioenergi Group var Polhem Infras första
investering.

•

• Kreditvärdighet: AA, God kreditvärdighet.

• Enligt Solör Bioenergi Holding ABs årsredovisning
2020 innehar Polhem Infra 21,45% av aktierna och
rösterna i Solör Bioenergi Holding AB.

Nordic Infrastructure AG har som ambition att vara
en långsiktig ägare inom förnybar energi i Sverige
och Norge.

•

Kreditvärdighet: ingen information.

• Kreditvärdighet: B, Kredit mot säkerhet.

Källa: Bisnode Infotorg, årsredovisning och hemsida Solör Bioenergi Holding AB, Polhem Infra hemsida
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2. Köpeskilling
SEVABs utvecklingsalternativ

Avyttring till Solveig

Slutsats

• Enligt erhållen information från försäljningsprojektet,
som baseras på SEVABs långtidsplan med input
från bl.a. Sweco, har avkastningsvärdet på rörelsen
(EV) beräknas till SEK 300 miljoner.
• Baserat på marknadsdata för jämförbara noterade
bolag och SEVABs specifika riskprofil bedöms
avkastningskravet (WACC) till 6,0%.
• Vi har utgått från erhållen teknisk modell med
långtidsplan från SEVAB och input från Sweco. Vi
har gjort en teknisk justering på
terminalårsberäkningen i den erhållna modellen.
Notera att vi ej genomfört en fullständig
värderingsanalys.
• Värdeberäkningen ger multiplar som är lägre än
vad som typiskt gäller på marknaden.

• Köpeskilling motsvarar ett rörelsevärde (100%) om
SEK 1 500 miljoner.
• Kassaflöde för kommunen (80%) SEK 1 269
miljoner, varav
– Köpeskilling för 80% av aktierna motsvarar SEK
812 miljoner,
– Eget kapital som kommunen förväntas tillskjuta
motsvarande 20% ägarandel om SEK 28
miljoner,
– Återbetalning skulder från Calor till SEVAB om
SEK 472 miljoner, samt
– Återläggning av rörelsekapital om SEK 13
miljoner.
• Efter amortering av skuld hänförbar till fjärrvärmen
erhålls c. SEK 1 000 miljoner.

• Värdebedömningen av SEVABs
utvecklingsalternativ gentemot köpeskillingen av
fjärrvärmeverksamheten skiljer sig avsevärt. Enligt
vår bedömning kan det bero på en rad antaganden
som exempelvis:
– Att Solveig antar en större utbyggnad av nätet
och därigenom en högre volymtillväxt samt att
Solveig antar lägre kostnadsnivåer.
– WACC och bedömd risknivå samt andra
synergier hos Solveig.
• Notera att värderingen av SEVABs
utvecklingsalternativ motsvarar 100% av
rörelsevärdet medan kassaflödet till kommunen från
Solveig motsvarar 80% ägarandelen i
fjärrvärmeverksamheten.

Sammanfattning
• Avkastningsvärdet på rörelsen (EV) beräknas till
SEK 300 miljoner.

Källa: Strängnäs kommun
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• Köpeskillingen motsvarar ett rörelsevärde om SEK
1 500 miljoner.
• Kvar för kommunen att amortera och/eller investera
c. SEK 1 000 miljoner för 80% ägarandel.
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2. Köpeskilling (forts.)
Känslighetsanalys

Kommentar

Känslighetsanalys

SEK i m iljoner

SEVABs utvecklingsalternativ
(baserad på erhållen långtidsplan)

WACC -1%

390

WACC +1%

240

Intäktstillväxt -1% per år (2022-2036)

-50

Intäktstillväxt +1% per år (2022-2036)

660

EBITDA-marginal -2% per år (2022-2036)

240

EBITDA-marginal +2% per år (2022-2036)

360

Strängt personlig och konfidentiell
PwC

•

I tabellen till höger illustreras hur det beräknade avkastningsvärdet för SEVABs
utvecklingsalternativ förändras om en parameter ändras +/- någon procent.

•

Oavsett känslighetsscenario understiger det beräknade avkastningsvärdet för
SEVABs utvecklingsalternativ Solveigs köpeskilling, som motsvarar ett rörelsevärde
om SEK 1 500 miljoner.
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3. Hållbarhet
SEVABs utvecklingsalternativ
• Kommunfullmäktige beslutade om en Klimat- och
energiplan för Strängnäs kommun den 4 maj 2021.
I planen nämns bland annat:

Avyttring till Solveig
• Fossilfri produktion under 2025, fossilfria
transporter år 2030 och klimatneutralitet år 2040.

– Fossilfria transporter år 2030 och
klimatneutralitet år 2040.

• Planerar att minska värmeförlusterna och
vattenförbrukningen samt se över möjligheten att
återvinna energi till el via s.k. ORC-anläggning.

– Fjärrvärmeproduktionen använder idag fossil
olja vilket enligt kommunen bör avvecklas.

• Tillväxt planeras genom biobränslen (skogsflis och
returträflis) och ingen avfallsförbränning.

• Effektivisering genom förtätning vilket är en del av
långtidsplanen och volymtillväxten. Idag är
systemet överdimensionerat vilket skapar
värmeförluster i rören.

Slutsats
• Hållbarhet skiljer sig marginellt mellan kommunen
och Solveig. Ambitionerna inom hållbarhetsarbetet
är framstående hos båda alternativen.
• Solveig anses vara en aktör med aktiv ägarstyrning,
kompetensförsörjning och finansieringsmöjligheter
som kan stötta kommunen i dess hållbarhetsarbete.

• Införa samverkansavtal för att exempelvis utveckla
samarbeten kring infrastruktur, genomföra
hållbarhetsprojekt och klimatråd.
– Detta motsvarar ett ekonomiskt åtagande om
SEK 10-15 miljoner per år fördelat över perioden
2022-2027 (pro-rata i förhållande till ägarandel).

Sammanfattning
• Fossilfri målsättning om klimatneutralitet år 2040.

• Fossilfri målsättning om klimatneutralitet år 2040.

• Planerar att minska värmeförluster genom
nyanslutningar (förtätning).

• Planerar att minska värmeförlusterna och
vattenförbrukningen.

Källa: Strängnäs kommun, ”Klimat- och energiplan för Strängnäs kommun”
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6. Värmepriser
SEVABs utvecklingsalternativ

Avyttring till Solveig

Slutsats

• Långtidsplanen baseras på realt oförändrade
värmepriser.

• Affärsplanen baseras på realt oförändrade
värmepriser.

• Båda parter räknar med realt oförändrade
fjärrvärmepriser.

• Priserna ökar med KPI, och antas ligga på 1,5% per
år.

• Enighet krävs om priserna ska höjas över KPI (2%
per år), såvida inte prisökningen beror på
extraordinära kostnadsökningar (bränsle eller
skatter). Om styrelsen inte är enig krävs att alla
ägare biträder höjningen.

• Kommunen och de nya ägarna måste vara överens
för att värmepriserna ska kunna höjas.

• Idag har kommunen högre värmespriser än
genomsnittet i Sverige.

Sammanfattning
• Långtidsplanen baseras på realt oförändrade
värmepriser.

Källa: Strängnäs kommun
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• Affärsplanen baseras på realt oförändrade
värmepriser.
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7. Bränslemix
SEVABs utvecklingsalternativ

Avyttring till Solveig

• Bränslemixen består till 97% av fossilfritt bränsle.
Majoriteten består av skogsflis och returflis.

Slutsats
• Beskrivningen av bränslemix är enligt vår
bedömning likartade. Båda alternativen antas
komma att nyttja befintligt miljötillstånd i sitt
bränsleval.

– Resterande 3% av bränslemixen består av
fossil olja som används endast vid kalla
dagar.

• Enligt vår förståelse sätter dagens värmepanna
gränser för vilka bränsletyper som kan användas.
Hushållsavfall, papper och plast kan inte hanteras
av pannan.

– C. 70% av returflisen erhålls internt.
– Kontrakten på bränslet löper över 1 års tid.
• I ”Klimat- och energiplan för Strängnäs kommun”
anges att det fossila spetsbränslet bör avvecklas.
Det beskrivs att tillvaratagandet av restprodukter
och möjligheten att gynna lokal produktion av
biobränsle bör undersökas.

Sammanfattning
• Bränslemix av majoritet skogsflis och returflis.

Källa: Strängnäs kommun, ”Klimat- och energiplan för Strängnäs kommun”

Strängt personlig och konfidentiell
PwC

• Bränslemix av majoritet skogsflis och returträflis.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

2019-12-18
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KS § 287

Dnr KS/2019:644-0061

Avyttringsprocess – fjärrvärmerörelsen
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. påbörja en avyttringsprocess avseende SEVAB Strängnäs Energi ABs
fjärrvärmerörelse, inför slutligt beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, om en eventuell försäljning,
2. ge förvaltningen i uppdrag att upphandla konsultstöd för
avyttringsprocessen av SEVAB Strängnäs Energi ABs fjärrvärmerörelse.
Yrkanden

Maria Nerby (C) yrkar på bordläggning av ärendet.
Jan Rudengren (L) och Catharina De Geer (KD) yrkar bifall till Maria Nerbys (C)
bordläggningsyrkande.
Magnus Stuart (S) yrkar avslag till Maria Nerbys (C) bordläggningsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller
bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner sedan att det endast finns ett förslag till beslut och att detta
blir kommunstyrelsen beslut.
Beskrivning av ärendet

Sveriges kommuner står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska
utmaningar. Det är framför allt en följd av befolkningsutvecklingen som bland
annat innebär att allt fler äldre kommer att behöva stöd och service de
kommande åren.
Strängnäs kommunkoncern har dessutom en hög skuldsättning och står
samtidigt inför en rad nödvändiga satsningar och investeringar inom
kärnverksamheterna.
För att hantera detta så fattade kommunstyrelsen hösten 2017 beslut om en
”Långsiktig ekonomisk plan (LEP) 2030”.
Under 2018 och 2019 har stora delar av planen genomförts.
Ett område som belystes, var vilka säljbara tillgångar som kommunkoncernen
har. En första utredning visade att det framförallt är inom SEVAB som det finns
säljbara tillgångar av värde. Detta medförde att en fördjupad utredning
genomfördes (bifogas ”maskad” på grund av konkurrenskänslig information).
Denna ledde fram till slutsatsen att även om ”samtliga tillgångar är attraktiva
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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tillgångar till vilket det finns otaliga intressenter”, föreslå ett påbörjande av en
avyttringsprocess gällande SEVAB:s fjärrvärmerörelse.
En avyttringsprocess är komplex och en viktig förutsättning för att lyckas är att
anlita externa rådgivare med rätt kompetens som säkerställer korrekta
förberedelser och att processen genomförs på ett korrekt sätt.
En konkurrensutsatt process säkerställer att kommunen och kommuninvånarna
får bästa möjliga villkor (sett utifrån urvalskriterierna) vid en eventuell affär.
Likabehandling är viktig, det vill säga att alla intressenter ska ta del av samma
information och ha samma möjligheter att inkomma med bud.
Det ska vara en transparent process och upplägg när det gäller syfte,
processupplägg, urvalskriterier och verksamheten (notera dock att det rör sig om
en sluten budgivning).
Avyttringsprocessen avslutas med signering, det vill säga att parterna skriver
under försäljningsavtal. Innan detta kan ske kommer frågan komma upp för
slutligt beslut i först Kommunstyrelsen och sedan i Kommunfullmäktige.

Det finns fler vinster med en försäljning än att förbättra kommunens ekonomi,
till exempel att stärka den långsiktiga kundnyttan och att hantera
hållbarhetsfrågorna på ett bra och innovativt sätt. För att säkerställa detta är
valet av urvalskriterier för bud viktigt. Förutom pris (köpeskilling) för
verksamheten, skulle det kunna handla om miljö/hållbarhet, det vill säga hur en
tilltänkt köpare jobbar med hållbarhetsfrågor, policyer, planer kring framtida
bränslemix i fjärrvärmeproduktionen etc. Men också exempelvis prisfilosofi
(kund) och innovation/digitalisering.
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Om Strängnäs kommun blir minoritetsägare (det vill säga inte säljer samtliga
aktier), så kan inflytande säkras genom ett aktieägaravtal. Det råder naturligtvis
viss avvägning mellan sådana regleringar och pris. Det skulle kunna röra
prissättning, investeringar eller/och framtida avyttring. På kort sikt (1-3 år) är det
möjligt att reglera pris i kronor, på längre sikt är det svårt att sätta hård reglering
på pris givet omvärldsfaktorer. Möjligt att genom avtalet styra förpliktelser kring
investeringar så att nätet även framgent fungerar tillfredsställande och att nya
områden ansluts. Ifall en ny ägare någon gång i framtiden vill avyttra
verksamheten finns möjligheten att lägga in en hembudsklausul (förköpsrätt)
eller skrivning om att sälja innehavet på samma villkor.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Ett av huvudskälen till en försäljning av SEVAB:s fjärrvärmerörelse är att stärka
kommunens ekonomi och minska belåningen och framtida finansieringsbehov.
Konsultkostnaderna finansieras av köpeskillingen och är kända efter att en
upphandling är genomförd. Den indikativa nivån är dock 1,5% av köpeskilling (så
kallad ”success fee” ifall det blir affär) och ett månatligt arvode på cirka 0,15 mkr.
Till detta kommer timbaserade arvoden för eventuellt stöd inom finans och/eller
juridik (till exempel ”financial vendor due diligence”, det vill säga en finansiell
företagsbesiktning initierad av säljaren/kommunen). Uppskattade totala arvoden
för dessa är 2-3 mkr.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Förvaltningen kommer kontinuerligt att informera kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Ordförandeförslag, Avyttringsprocess – fjärrvärmerörelsen, 2019-12-13
Rapport, Utredning av förutsättningarna ur ett kund-, bolags-och finansiellt
perspektiv för en försäljning av delar av SEVAB Strängnäs Energi AB:s
verksamhet: elnät, fjärrvärme samt stadsnät (”maskad av sekretesskäl”).
Tjänsteutlåtande, Långsiktig ekonomisk plan (Dnr KS/2016:649)
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
SEVAB Strängnäs Energi AB
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KF § 7

Dnr KS/2019:644-0061

Avyttringsprocess – fjärrvärmerörelsen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. påbörja en avyttringsprocess avseende SEVAB Strängnäs Energi ABs
fjärrvärmerörelse, inför slutligt beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, om en eventuell försäljning,
2. ge förvaltningen i uppdrag att upphandla konsultstöd för
avyttringsprocessen av SEVAB Strängnäs Energi ABs fjärrvärmerörelse,
3. en risk- och konsekvensanalys presenteras för kommunstyrelsen innan
sommaren.
Yrkanden

Jacob Högfeldt (M), Niclas Samuelsson (STRP), Magnus Stuart (M), Mikael
Lagergren (M), Magnus Brandel (S) och Monica Lindell Rylén (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Maria Nerby (C), Margaretha Furustrand (L), Terese Askerstedt (MP), Roger
Steen (C), Catharina De Geer (KD), Tomas Fors (C), Yvonne Knuutinen (V) yrkar
avslag till kommunstyrelsens förslag.
David Aronsson (V) yrkar i första hand på återremiss med följande motivering:
Detta är ett beslut som fattas av fullmäktige på grund av dess principiella
viktiga natur. Betydande kommunala värden och en stor kommunal
verksamhet integrerad i övriga verksamheter ska säljas. Detta ärende är
starten på en försäljning.
För att ledamöterna ska ha underlag för att kunna godkänna starten av en
försäljning behövs en beskrivning av ekonomiska konsekvenser, påverkan på
kommunal verksamhet och beskrivning av förändrade förutsättningar för de
kommunala bolagen helt eller delägda inom SEVAB och SFAB, inte minst ESEM.
Inte bara konsultkostnader för själva processen utan konsekvenserna efter
processens slutförande.
Det bör även finnas en tydlig målsättning gällande kommunens långsiktiga
insyn i och påverkan på fjärrvärmerörelsen samt underlag för beslut om vilka
långsiktiga hållberhetsmål som ska säkras under processen. Detta bör beslutas
av fullmäktige i samma eller direkt efterföljande ärende.
Följaktligen ser jag brister i beslutsunderlaget och påföljande
beslutsformuleringar.
1. Sälj inte samhällsviktiga företag.
2. Avsaknad av risk- och sårbarhetsanalys.
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David Aronsson (V) yrkar i andra hand avslag till kommunstyrelsens förslag.
Gunnar Bjälkebring (V) och Roger Richthoff (SD) yrkar bifall till David
Aronssons (V) återremissyrkande.
Jacob Högfeldt (M) yrkar på följande tillägg:
3. en risk- och konsekvensanalys presenteras för kommunstyrelsen innan
sommaren.
Niclas Samuelsson (STRP) yrkar bifall till Jacob Högfeldts (M) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och följande voteringsproposition godkänns: Den som röstar
för att ärendet ska avgöras idag röstar JA och den som röstar för att ärendet ska
återremitteras röstar NEJ.
JA röstar Jacob Högfeldt (M), Magnus Stuart (M), Maria Ehrnfelt (M), Mikael
Lagergren (M), Inger Jansson (M), Sixten Skullman (M), Christina Klingspor
(M), Charlotte Breyer (M), Gunnar Boman (M), Kenneth Larsson (M),
Anncharlotte Nilsson (M), Thore Berggren (M), Donald Wedel (M), Kerstin
Dahlström (M), Jan Leiding (M), Barbro Hedengren (M), Tony Raitis (M),
Monica Lindell Rylén (S), Leif Hård (S), Ingrid Fäldt (S), Torbjörn Johansson (S),
Louice Nilsson (S), Angela Andersson (S), Leif Lindström (S), Maj-Britt
Magnusson (S), Magnus Brandel (S), Ragnhild Andersson (S), Maria Hammar
(S), Annika Hedengren (S), Maria Nerby (C), Georg Lagerstedt Örsbäcken (C),
Roger Steen (C), Erik Granbeck (C), Tomas Fors (C), Catharina De Geer (KD), Pia
Steensland (KD), David Noreen (KD), Ulf Wallin (MP), Björn Siljeström (MP),
Terese Askerstedt (MP), Margaretha Furustrand (L), Erik Wallenberg (L) och
Niclas Samuelsson (STRP).
NEJ röstar Roger Richthoff (SD), Björn Karlsson (SD), Jan Kihlstenius (SD),
Maud Richthoff (SD), Rose-Marie Söderlund (SD), Lennart Eriksson (SD), Finn
Stavnsbo (SD), Niclas Hörstam (SD), David Aronsson (V), Catarina Hellmark (V),
Yvonne Knuutinen (V) och Gunnar Bjälkebring (V).
Med siffrorna 43 JA och 12 NEJ finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer avslag mot bifall till kommunstyrelsens förslag och finner
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Omröstning begärs och följande voteringsproposition godkänns: Den som röstar
för bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som röstar för avslag till
kommunstyrelsens förslag röstar NEJ.
JA röstar Jacob Högfeldt (M), Magnus Stuart (M), Maria Ehrnfelt (M), Mikael
Lagergren (M), Inger Jansson (M), Sixten Skullman (M), Christina Klingspor
(M), Charlotte Breyer (M), Gunnar Boman (M), Kenneth Larsson (M),
Anncharlotte Nilsson (M), Thore Berggren (M), Donald Wedel (M), Kerstin
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Dahlström (M), Jan Leiding (M), Barbro Hedengren (M), Tony Raitis (M),
Monica Lindell Rylén (S), Leif Hård (S), Ingrid Fäldt (S), Torbjörn Johansson (S),
Louice Nilsson (S), Angela Andersson (S), Leif Lindström (S), Maj-Britt
Magnusson (S), Magnus Brandel (S), Ragnhild Andersson (S), Maria Hammar
(S), Annika Hedengren (S) och Niclas Samuelsson (STRP).
NEJ röstar Maria Nerby (C), Georg Lagerstedt Örsbäcken (C), Roger Steen (C),
Erik Granbeck (C), Tomas Fors (C), Catharina De Geer (KD), Pia Steensland
(KD), David Noreen (KD), Ulf Wallin (MP), Björn Siljeström (MP), Terese
Askerstedt (MP), Margaretha Furustrand (L), Erik Wallenberg (L), Roger
Richthoff (SD), Björn Karlsson (SD), Jan Kihlstenius (SD), Maud Richthoff (SD),
Rose-Marie Söderlund (SD), Lennart Eriksson (SD), Finn Stavnsbo (SD), Niclas
Hörstam (SD), David Aronsson (V), Catarina Hellmark (V), Yvonne Knuutinen
(V) och Gunnar Bjälkebring (V).
Med siffrorna 30 JA och 25 NEJ finner ordföranden att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer avslag mot bifall till Jacob Högfeldts (M) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Reservationer

Pia Steensland (KD), Catharina De Geer (KD), David Noreen (KD), Erik
Wallenberg (L), Margaretha Furustrand (L), Ulf Wallin (MP), Björn Siljeström
(MP), Terese Askerstedt (MP), Yvonne Knuutinen (V), Gunnar Bjälkebring (V),
Catarina Hellmark (V), David Aronsson (V), Erik Granbeck (C), Tomas Fors (C),
Roger Steen (C), Georg Lagerstedt Örsbäcken (C) och Maria Nerby (C) reserverar
sig mot beslutet med följande motivering:
Vi reserverar oss mot att starta en avyttringsprocess om eventuell försäljning.
Av strategiska skäl anser vi inte att kommunen ska sälja infrastruktur i
monopolställning. I nuläget går det inte att säga vilken eventuell påverkan
beslutet om att starta en avyttringsprocess kan ha för våra medborgare i
kommunen. Redan genom att ta beslut om att starta en process oavsett om den
resulterar i försäljning eller inte, så kan det få påverkan på framtida beslut.
Beskrivning av ärendet

Sveriges kommuner står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska
utmaningar. Det är framför allt en följd av befolkningsutvecklingen som bland
annat innebär att allt fler äldre kommer att behöva stöd och service de
kommande åren.
Strängnäs kommunkoncern har dessutom en hög skuldsättning och står
samtidigt inför en rad nödvändiga satsningar och investeringar inom
kärnverksamheterna.
För att hantera detta så fattade kommunstyrelsen hösten 2017 beslut om en
”Långsiktig ekonomisk plan (LEP) 2030”.
Under 2018 och 2019 har stora delar av planen genomförts.
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Ett område som belystes, var vilka säljbara tillgångar som kommunkoncernen
har. En första utredning visade att det framförallt är inom SEVAB som det finns
säljbara tillgångar av värde. Detta medförde att en fördjupad utredning
genomfördes (bifogas ”maskad” på grund av konkurrenskänslig information).
Denna ledde fram till slutsatsen att även om ”samtliga tillgångar är attraktiva
tillgångar till vilket det finns otaliga intressenter”, föreslå ett påbörjande av en
avyttringsprocess gällande SEVAB:s fjärrvärmerörelse.
En avyttringsprocess är komplex och en viktig förutsättning för att lyckas är att
anlita externa rådgivare med rätt kompetens som säkerställer korrekta
förberedelser och att processen genomförs på ett korrekt sätt.
En konkurrensutsatt process säkerställer att kommunen och kommuninvånarna
får bästa möjliga villkor (sett utifrån urvalskriterierna) vid en eventuell affär.
Likabehandling är viktig, det vill säga att alla intressenter ska ta del av samma
information och ha samma möjligheter att inkomma med bud.
Det ska vara en transparent process och upplägg när det gäller syfte,
processupplägg, urvalskriterier och verksamheten (notera dock att det rör sig om
en sluten budgivning).
Avyttringsprocessen avslutas med signering, det vill säga att parterna skriver
under försäljningsavtal. Innan detta kan ske kommer frågan komma upp för
slutligt beslut i först Kommunstyrelsen och sedan i Kommunfullmäktige.

Det finns fler vinster med en försäljning än att förbättra kommunens ekonomi,
till exempel att stärka den långsiktiga kundnyttan och att hantera
hållbarhetsfrågorna på ett bra och innovativt sätt. För att säkerställa detta är
valet av urvalskriterier för bud viktigt. Förutom pris (köpeskilling) för
verksamheten, skulle det kunna handla om miljö/hållbarhet, det vill säga hur en
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tilltänkt köpare jobbar med hållbarhetsfrågor, policyer, planer kring framtida
bränslemix i fjärrvärmeproduktionen etc. Men också exempelvis prisfilosofi
(kund) och innovation/digitalisering.
Om Strängnäs kommun blir minoritetsägare (det vill säga inte säljer samtliga
aktier), så kan inflytande säkras genom ett aktieägaravtal. Det råder naturligtvis
viss avvägning mellan sådana regleringar och pris. Det skulle kunna röra
prissättning, investeringar eller/och framtida avyttring. På kort sikt (1-3 år) är det
möjligt att reglera pris i kronor, på längre sikt är det svårt att sätta hård reglering
på pris givet omvärldsfaktorer. Möjligt att genom avtalet styra förpliktelser kring
investeringar så att nätet även framgent fungerar tillfredsställande och att nya
områden ansluts. Ifall en ny ägare någon gång i framtiden vill avyttra
verksamheten finns möjligheten att lägga in en hembudsklausul (förköpsrätt)
eller skrivning om att sälja innehavet på samma villkor.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Ett av huvudskälen till en försäljning av SEVAB:s fjärrvärmerörelse är att stärka
kommunens ekonomi och minska belåningen och framtida finansieringsbehov.
Konsultkostnaderna finansieras av köpeskillingen och är kända efter att en
upphandling är genomförd. Den indikativa nivån är dock 1,5% av köpeskilling (så
kallad ”success fee” ifall det blir affär) och ett månatligt arvode på cirka 0,15 mkr.
Till detta kommer timbaserade arvoden för eventuellt stöd inom finans och/eller
juridik (till exempel ”financial vendor due diligence”, det vill säga en finansiell
företagsbesiktning initierad av säljaren/kommunen). Uppskattade totala arvoden
för dessa är 2-3 mkr.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Förvaltningen kommer kontinuerligt att informera kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag KS § 287, 2019-12-18
Ordförandeförslag, Avyttringsprocess – fjärrvärmerörelsen, 2019-12-13
Rapport, Utredning av förutsättningarna ur ett kund-, bolags-och finansiellt
perspektiv för en försäljning av delar av SEVAB Strängnäs Energi AB:s
verksamhet: elnät, fjärrvärme samt stadsnät (”maskad av sekretesskäl”).
Tjänsteutlåtande, Långsiktig ekonomisk plan (Dnr KS/2016:649)
Beslutet skickas till

SEVAB Strängnäs Energi AB
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SKFAB § 136

Dnr SKFAB/2020:32-042

Eventuell avyttring av fjärrvärmerörelsen
Beslut

Styrelsen i Strängnäs kommunföretag AB föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. sälja 80 % av fjärrvärmerörelsen i SEVAB Strängnäs Energi AB (nedan
SEVAB) till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB (nedan Solör) i enlighet med
framförhandlade avtal.
Beskrivning av ärendet

Sveriges kommuner står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska
utmaningar. Det är framför allt en följd av befolkningsutvecklingen som bland
annat innebär att allt fler äldre kommer att behöva stöd och service de
kommande åren.
Strängnäs kommunkoncern har dessutom en hög skuldsättning och står
samtidigt inför en rad nödvändiga satsningar och investeringar inom
kärnverksamheterna.
För att hantera detta så fattade kommunstyrelsen hösten 2017 beslut om en
långsiktig ekonomisk plan.
Under åren 2018-2020 har stora delar av planen genomförts.
Ett område som belystes, var vilka säljbara tillgångar som kommunkoncernen
har. En första utredning visade att det framförallt är inom SEVAB som det finns
säljbara tillgångar av värde. Detta medförde att en fördjupad utredning
genomfördes. Denna ledde fram till slutsatsen att föreslå ett påbörjande av en
avyttringsprocess gällande SEVABs fjärrvärmerörelse.
I januari 2020 fattade kommunfullmäktige beslutet att
1.

påbörja en avyttringsprocess avseende SEVAB Strängnäs Energi ABs
fjärrvärmerörelse, inför slutligt beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, om en eventuell försäljning,

2.

ge förvaltningen i uppdrag att upphandla konsultstöd för
avyttringsprocessen av SEVAB Strängnäs Energi ABs fjärrvärmerörelse,

3.

en risk- och konsekvensanalys presenteras för kommunstyrelsen innan
sommaren.

På grund av bristande resurser i pandemitider, så presenterades risk- och
konsekvensanalysen för kommunstyrelsen efter sommaren. En uppdaterad
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analys kommer att tas fram och skickas ut som bilaga till underlaget inför
kommunstyrelsens beslut den 17 augusti 2021.
Avyttringsprocessen är nu, med stöd av upphandlade konsulter från KPMG med
partners, framme vid punkten att Strängnäs kommunföretag AB ska fatta beslut
om att antingen rekommendera kommunfullmäktige att sälja fjärrvärmerörelsen
eller att behålla den och välja SEVABs utvecklingsalternativ.
Avyttringsprocessen inleddes med ett kick-off möte i början av september 2020.
Under perioden september – december genomfördes ”Förberedelsefasen”, vilken
bland annat innehöll informationsinsamling om verksamheten. Ett Information
Memorandum (”IM”) togs fram. Syftet med IM var att stödja potentiella köpare
vid deras analys och granskning av verksamheten.
Under december månad inleddes ”Marknadsföringsfasen”. Ett stort antal
potentiella köpare, såväl industriella som finansiella (både svenska och
utländska), vilka på ett eller annat sätt uttryckt intresse av att förvärva
fjärrvärmeverksamhet i Sverige eller Norden, kontaktades och inbjöds att delta i
avyttringsprocessen. Ett flertal av dessa aktörer undertecknade en
sekretessförbindelse och erhöll därefter IM.
Åtta aktörer återkom med indikativa bud avseende verksamheten i februari
månad. Buden, vilka var baserade på informationen i IM, innehöll förutom
köpeskilling och andra normala budvillkor även budgivarnas syn på
verksamhetens framtida utveckling. Utöver detta innehöll de indikativa buden
budgivarnas syn på ett antal av kommunens adresserade frågeställningar, som i
sin tur baserades på av för kommunen viktiga nyckelfaktorer. De indikativa
buden bedömdes ligga på en nivå som var tillräckligt bra för att gå vidare i
avyttringsprocessen.
Efter en utvärdering av moderbolagsstyrelsen, baserad på de urvalskriterier som
kommunstyrelsen tog fram i en workshop i september 2020, skedde en
minskning av antalet potentiella köpare. ”Due diligence-fasen” inleddes, varvid
de kvarvarande intressenterna erbjöds att ta del av fördjupad information om
verksamheten, vilket inkluderade besök i kraftvärmeverket och ett videomöte
med ledningen för SEVABs fjärrvärmeverksamhet och ledningens presentation av
verksamheten.
Efter detta har kvarvarande intressenter fortlöpande erhållit allt mer information
under den ”Förhandlingsfasen” och i två omgångar lämnat nya och uppdaterade
bud på verksamheten. Buden har utvärderats av styrelsen i Strängnäs
kommunföretag AB (SKFAB) biträdda av KPMG.
En röd tråd genom processen har varit de utvärderingskriterier som
kommunstyrelsen tog fram vid ovan nämnda workshop. Dessa har i enlighet med
beslut från moderbolagsstyrelsen varit vägledande vid utvärderingen av anbuden.
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Utvärderingskriterierna (i första hand köpeskilling, långsiktighet,
fjärrvärmepriser och miljö- och hållbarhet) har även kommunicerats med
budgivarna.
I maj månad lämnades kvarvarande budgivare slutbud på verksamheten varvid
moderbolagsstyrelsen valde att inleda slutförhandlingar med Solör, vilket lett
vidare till den överenskommelse (”avtalspaket”) som nu föreligger.
Försäljning av fjärrvärmerörelsen (en mer utförlig rapport bifogas)

Den budgivare som bedömdes lämna det för kommunen mest fördelaktiga budet
var Solör såväl avseende det ekonomiska utfallet som kommunens nyckelfaktorer
och urvalskriterier.
Överenskommelsen innebär att kommunen behåller en ägarandel om 20 % i det
gemensamma bolaget Calor och innehåller en köpeskilling för hela
fjärrvärmeverksamheten om 1 500 miljoner kr. Nedanstående sammanställning
visar hur köpeskillingen för 80 % av aktierna beräknas samt vad som är det
egentliga kassaflödet för kommunkoncernen, liksom vad som beräknas bli kvar
för kommunen tillgängligt för amorteringar och/eller investeringar.
mkr

Solör

Köpeskilling för verksamheten

1 500

Nettoskuld i Calor

-472 (inkl. leasing 188)

Justering för normaliserat rörelsekapital

-13

Totalt aktievärde (100 % av Calor)

1 015

Köpeskilling för 80 % av aktierna

812

Kommunens andel (20 %) av kapitalisering av Calor

-28

Återbetalning av skulder från Calor till SEVAB

472

Återläggning rörelsekapital (blir kassa i SEVAB)

13

Kassaflöde för kommunen

1 269

Nedanstående tabell visar en beräkning av hur mycket av kassaflödet till
kommunen som förväntas bli kvar för kommunen tillgängligt för amorteringar
och/eller investeringar.
mkr

Solör

Kassaflöde för kommunen

1 269

Avgår: Amortering av skuld hänförbar till fjärrvärmen
Kvar för kommunen efter amortering av skuld hänförlig till fjv

-188
1 081

Ersättning strandade kostnader

-46 - 0

Transaktionskostnader

-22

Kvar för kommunen att amortera och/eller investera

1 013 – 1 059

Värde på hållbarhetsarbete: 80 % av 10 mkr i 6 år

48
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Utöver de nämnda nyckelfaktorerna så innehåller överenskommelsen även ett
flertal andra punkter som kommunen önskat. Som exempel på detta så finns i
aktieägaravtalet ett flertal frågor som kräver enighet mellan ägarna, det vill säga
kommunen har trots sitt minoritetsägande i bolaget ett större inflytande än vad
som motiveras av enbart ägarandelen eftersom majoritetsbeslut inte är
tillräckligt.
SEVABs utvecklingsalternativ (SEVABs presentation i SKFABs styrelse
den 8/6 bifogas).

Under hösten 2020 fick ESEM affärsområde Återvinning & Energi, i uppdrag av
SEVABs styrelse att återkomma kring ett flertal frågor som bedöms kunna ha
inverkan på lönsamheten i värmeverksamheten i SEVAB. ESEM har genomfört
en första bedömning av de uppkomna frågeställningarna, samt uppdaterat
långtidsprognosen, och har förslag på fortsatt arbete.
Övergripande frågeställningar i uppdraget;







Prissättning och kundrelationer
Effektivisering av inköp av bränsle och större lagerytor
Verksamhetsoptimering
Teknisk plattform
Ekonomi och finansiering

En uppdaterad långtidsprognos togs fram i juni 2021;










Anpassat utredning från ”Fjärrvärmebyrån (FVB)” om framtida
värmevolymer baserat på kommunens utbyggnadsplaner (FVB fall 0-3),
anpassat till SEVAB fyra senaste årens volymer – högre värmevolymer än
långtidsprognos i februari (flat utveckling)
Kompletterat med flispanna 15 MW ersättning till P10, ger mer effekt
samt avlastar kraftvärmeverk (KVV) vid kallare temperatur och medför
högre elproduktion, lägre bränslekostnad
Justerat RT flis pris mot marknadspris
Löst lease när avtal går ut 2030, ökat lån, avbetalning 10 år som synkar
med livstidsförlängd KVV.
Slutsats att ökande värmevolymer är kritiskt för lönsamhet tillsammans
med tillkommande produktion med lågt bränslepris.
Resultatprognosen förbättras från -12,6 mkr 2021 till 22,4 mkr 2036.
Första året med positivt resultat är 2031 (3,4 mkr).

PwC har blivit ombedda att jämföra och utvärdera de två alternativen;
En kort sammanfattning av PwCs rapport följer nedan (hela rapporten bifogas)
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Bakgrund

I början av 2017 identifierade kommunens förvaltning ett stort antal åtgärder för
att hantera den framtida utvecklingen i både drifts-och investeringsekonomin i
ett 15-årsperspektiv.
Kommunstyrelsen beslutade om en långsiktig ekonomisk plan år 2017 och under
2019 reviderades riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning. Detta ledde,
bland annat, fram till:
-

Av de säljbara tillgångar som identifierats beslutas att starta en
avyttringsprocess av fjärrvärmeverksamheten.

Ställningstagande

Givet att kommunfullmäktiges beslutade långsiktiga finansiella mål gäller, är
huvudfrågan för kommunen att ta ställning till följande alternativ:
1. Avyttra till Solör: att avyttra 80 % av sitt innehav i fjärrvärmeverksamheten.

Alternativt
2. SEVABs utvecklingsalternativ: Att bibehålla sitt 100 % innehav i

fjärrvärmeverksamheten.
Bedömda likheter och olikheter för 1: Avyttra till Solör och 2: SEVABs
utvecklingsalternativ, baserat på urvalskriterierna är båda alternativen mycket
lika på fyra av tio punkter och olika på sex av tio punkter.
De urvalskriterier som har likheter är:
• Hållbarhet
Hållbarhet skiljer sig marginellt mellan kommunen och Solör. Ambitionerna
inom hållbarhetsarbetet är framstående hos båda alternativen. Solör anses vara
en aktör med aktiv ägarstyrning, kompetensförsörjning och
finansieringsmöjligheter som kan stötta kommunen i dess hållbarhetsarbete.
• Värmepriser
Båda parter räknar med realt oförändrade fjärrvärmepriser. Kommunen och de
nya ägarna måste vara överens för att värmepriserna ska kunna höjas.
• Bränslemix

Beskrivningen av bränslemix är enligt vår bedömning likartade. Båda
alternativen antas komma att nyttja befintligt miljötillstånd i sitt bränsleval.
Enligt vår förståelse sätter dagens panna gränser för vilka bränsletyper som kan
användas. Hushållsavfall, papper och plast kan inte hanteras av pannan.
• Långsiktigt ägande
Vi anser att det är en liten skillnad i ägande hos de två alternativen då båda anses
som långsiktiga och stabila. Det som skiljer alternativen åt är den ekonomiska
situationen där kommunen kommer behöva revidera budgeten för att nå
kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer om en god ekonomisk hållning.
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De urvalskriterier som har olikheter är:
• Köparens identitet

Det som skiljer alternativen åt är att Solör uppfattas kunna bidra med en bred
kompetens att driva fjärrvärmeverksamheter från ett flertal kommuner samt
andra infrastrukturverksamheter.
• Köpeskilling

Värdebedömningen av SEVABs utvecklingsalternativ gentemot köpeskillingen av
fjärrvärmeverksamheten skiljer sig avsevärt. Enligt vår bedömning kan det bero
på en rad antaganden som exempelvis:
-

Att Solör antar en större utbyggnad av nätet och därigenom en högre
volymtillväxt samt att Solör antar lägre kostnadsnivåer än SEVABs
utvecklingsalternativ.

-

WACC (Weighted Average Cost of Capital) och bedömd risknivå samt
andra synergier hos Solör.

• Strategi för värmeverksamheten
Volymtillväxten är något högre i Solörs antagande än i kommunens långtidsplan.
• Affärsplan
Olika antagande i intäktsnivåer för perioden 2021-2031 som följd av olika
antaganden för volymtillväxten. Solör har antagit en högre EBITDA-marginal och
en högre EBIT-marginal i affärsplanen än kommunen i långtidsplanen.
Kommunen har antagit en negativ EBIT-marginal under flertalet år för perioden
2021-2031. Solör planerar att se över affärsplanen årligen. Affärsplanen, som är
en bilaga till avtalet, skall ses som en inriktning och ambitionsnivå. Ändringar av
affärsplanen (avseende annat än värmepriser) kräver enighet i styrelsen. Vid
ändringar i affärsplanen har kommunen, via sin ägarandel, ett faktiskt inflytande.
• Finansiering
Kommunen har initierat avyttringsprocessen för att frigöra kapital till
kärnverksamheten. Således, om alternativet om avyttring till Solör inte
genomförs, kommer kommunen behöva finna andra alternativ.
• Investeringar

Solör har antagit en högre investeringsvolym inom både distribution och
produktion än kommunen under perioden 2022-2031, motsvarande 58 %
respektive 14 % högre. Solör har för perioden 2022-2031 totalt antagit 27 % högre
investeringar än kommunen. Vi har inom ramen för detta projekt inte kunna
verifiera om kommunen eller Solör har gjort olika antagen om nyinvesteringar
och reinvesteringar då det inte gått att ta fram den informationen. Solör planerar
även att ingå samverkansavtal motsvarande ett ekonomiskt åtagande om SEK 10
miljoner årligen fördelat över åren 2022-2027.
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Slutsatser

• Med det långsiktiga finansiella mål som finns beslutat kräver alternativ 2 en
budgetrevidering om SEK 450 miljoner i minskade investeringar. Det kommer
beröra både fjärrvärmeverksamhetens investeringsbudget men även andra
kärnverksamheter inom kommunen.
• Vid en försäljning erhåller kommunen kapital i form av köpeskilling som de kan
använda för att utveckla många delar inom kärnverksamheten som har stora
behov.
• En avyttring till Solör med en köpeskilling som motsvarar ett rörelsevärde om
1500 MSEK är på en mycket hög nivå i jämförelse med andra liknande
transaktioner. Det kan också jämföras med det beräknade rörelsevärdet om 300
MSEK baserat på SEVAB:s utvecklingsplan. Sammantaget får budet anses vara
konkurrenskraftigt.
• Kommunen får även en partner som kan stötta dem finansiellt,
kompetensmässigt och strategiskt för att nå hållbarhetsmålen och stötta dem i
andra verksamhetsrelaterade frågor.
• Vid en avyttring förlorar kommunen den ensamma kontrollen över
fjärrvärmeverksamheten men kommunen och Solör har avtalat en rad
beslutsfrågor som kräver enighet gällande exempelvis fjärrvärmepriser och
affärsplan som får anses minska risken betydligt för att kommunen ska tappa
kontrollen av fjärrvärmeverksamheten. Kommunen får därmed ett stort
inflytande på verksamheten trots 20 % ägarandel.
• Med utgångspunkt i att syftet med den planerade avyttringen av
fjärrvärmerörelsen är att frigöra kapital för kommunen så bedömer vi att de nu
överenskomna villkoren ger fortsatt god kontroll samt frigör ett stort kapital till
mycket goda finansiella villkor.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Vid en försäljning frigörs kapital för att antingen investera i kommunens
kärnverksamheter eller/och amortera lån. Vid ett beslut att behålla
fjärrvärmerörelsen behöver kommunkoncernens långsiktiga investeringsplan
revideras ned med upp mot en 0,5 miljard kronor.
Övriga konsekvenser

Miljökonsekvenser – Kommunen har högt ställda klimatmål som gäller för hela
kommunen som geografiskt område.
- Kilmatneutralitet 2040
- Fossilfria transporter 2030
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Dessa mål berör kommunen som helhet och inte endast kommunens egna
verksamheter. Det framförhandlade Samverkansavtalet ligger till grund för att
partnerskapet med Solör kommer att bidra till att uppnå de övergripande
klimatmålen.
Barnkonsekvenser – En barnkonsekvensanalys ska genomföras när en förändring
innebär försämringar för barn, direkt eller indirekt. Om förslaget innebär att
kostnaderna för familjer ökar och barn påverkas indirekt, bör en prövning av
barns bästa göras. Eftersom så inte är fallet i detta ärende behöver en
barnkonsekvensanalys inte genomföras.
En avyttring bedöms inte ha någon direkt effekt på sociala hållbarhetsaspekter
som folkhälsa, jämställdhet eller tillgänglighet. Däremot kan det finnas indirekta
hållbarhetseffekter i ett senare skede.
Beslutet är kopplat till kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och den i kommunstyrelsen antagna långsiktiga ekonomiska planen.
Uppföljning

Uppföljning sker löpande i ordinarie verksamhet beroende på vilket alternativ
som beslutas.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Eventuell avyttring av fjärrvärmerörelsen, 2021-06-17
Bilaga, Beskrivning av kommunens arbete med långsiktig ekonomisk planering
2016-2021, 2021-06-10
Bilaga, Calor-Taxonomi, 2021-06-14
Bilaga, Försäljning av fjärrvärmerörelsen, status v. 24, 2021-06-17
Bilaga, FAQ Avyttring fjärrvärmerörelsen, 2021-06-10
Bilaga, Möjliga investeringar vid eventuellt utökad ram, 2021-06-10
Bilaga, PM Lagen om kommunal energiplan, 2021-06-16
Bilaga, SEVABs utvecklingsalternativ, 2021-06-10
Bilaga, Utvärdering projekt Calor, 2021-06-23
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Strängnäs kommunföretag AB
SEVAB Strängnäs Energi AB
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