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Ansökan om utökad borgensram för Sala Heby-Energi AB

INLEDNING

I samband med omskrivning av ägardirektiv omformulerades Sala—Heby Energi AB:s

möjlighet att uppta lån utan ägarnas borgen. Bolaget har enligt gällande skrivelse

inte. möjlighet att Uppta lån utanför borgensram. Det investeringsbehov bolaget har

för planerade investeringar gör att bolagets borgensram är 'i behov av utökas.

Beredning

Bilaga KS  2018 /212  /  1, ansökan om utökad borgensam Sala—Heby Energi AB

Ledningsutsk'ottets beslut 2018—11—13, §  245

Yrkanden  '
Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäkti ge beslutar
ät såsöm för egen skuld ingå borgen för Sala—Heby Energi AB:s, organisationsnum—

mer  556601-2901, läneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 350 miljo-

ner krOnor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

BESLUT . _

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

ät såSom för egen skuld ingå borgen för Sala—Heby Energi AB:s," organisationsnum—

mer  556601-2901, läneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 350 miljo-

ner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Q/m/



Bilaga KS 2018/212/1 SALAKÖll/TMUN
2018-10—19 & Kommunstyrelsens förvaltning

Ink. 2013 mm- 23

Dlarlenr Aklbuaga

DEN  LOKALA KRAFTEN TillKommunfullmäktig 2m m .  l

i Sala kommun

Utökad bor ensram

I samband med omskrivning av ägardirektiv omformulerades Sala-Heby Energi

AB:s möjlighet att uppta lån utan ägarnas borgen. Bolaget har enligt gällande

skrivelse inte möjlighet att uppta lån utanför borgensram. Det investeringsbehov

bolaget har för planerade investeringar gör att bolagets borgensram är i behov av

.  att utökas med 210 Mkr. Bolaget bedömer att ökningen ska täcka lånebehovet en

längre tid framöver.

Idag uppgår Sala-Heby Energi AB:s borgensram till 190 mkr totalt. Bolaget önskar

få denna utökad till 400 Mkr.

För Sala kommun innebär detta 350 Mkr.

För Heby kommun innebär detta 50 Mkr.

Vid styrelsemötet den 19 oktober 2018 i Sala—Heby Energi AB beslutade styrelsen

att begära utökad borgensram.
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Christer Eriksgo H n Carefall

Ordförande er ställande direkt'

Postadress Besöksadress Telefon Företagsinformation
SALA-HEBY ENERGI AB Fabriksgatan 14 0224-57600 Org.nr/momsreg 19-556181-3675
Fabriksgatan 14 Postgiro 11 79 80-3
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