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Ansökan om borgensram 

INLEDNING 
Sala-Heby Energi koncernen med moderbolaget Sala-Heby Energi AB (556601-
2901) och dotterbolaget Sala-Heby Energi Elnät AB (556181-3675) ansöker om 
kommunal borgensram på 220 miljoner kronor. Syftet är refinansiering av lån avse
ende tidigare genomförda investeringar och finansiering av kommande investe
ringar i verksamheterna. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/224/1, ansökan om borgensram 
Ledningsutskottets beslut 2016-11-29, § 253 

Jäv 
Christer Eriksson (C) och Johan Widen (M) deltar ej i ärendets behandling på grund 
av jäv. 

Michael P B Johansson (M) ersätter Christer Eriksson (C) 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 

att bevilja Sala-Heby Energi AB kommunal borgen om 192,5 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande räntor och kostnader, 

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att ta ut en borgensavgift på 0,5% av borgenssumman. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Sala-Heby Energi AB kommunal borgen om 192,5 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande räntor och kostnader, samt 

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att ta ut en borgensavgift på 0,5% av borgenssumman. 

Utdrag 
Sala-Heby Energi AB 
ekonomikontoret 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Ansökan om borgensram. 

[Skriv text] 
2016-11-28 

Sala Kommun/Heby Kommun 

[Skriv text] 

Sala-Heby Energi koncernen med moderbolaget Sala-Heby Energi AB (556601-2901) och 
dotterbolaget Sala-Heby Energi Elnät AB (556181 -3675) ansöker om en kommunal borgensram på 
220 miljoner kronor. 

Syftet är refinansiering av lån avseende tidigare genomförda investeringar och finansiering av 
kommande investeringar i verksamheterna. 

Bolagens låneskuld uppgår för närvarande till ca 184 miljoner kronor, varav 90 miljoner har 
kommunal borgen som säkerhet ( ursprungsbelopp l 04 miljoner kronor) . En borgensram på 220 
miljoner innebär en möjlighet att refinansiera nuvarande lån med kommunal borgen som säkerhet och 
dessutom ge ett ökat låneutrymme på 22 miljoner kronor med kommunal borgen. 

Lägre kostnader för bolagen innebär ökade möjligheter till att utveckla verksamheterna. 

Mot denna bakgrund gör Sala-Heby Energi AB en förfrågan om kommunal proprieborgen 
motsvarande respektive kommuns ägarandel , Sala kommun 87,5% och Heby kommun 12,5 %, med 
nedanstående beslutspunkt 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsomför egen skuld ingå borgenför Sala-Heby Energi AB:s och 
Sala-Heby Energi Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 192,5 miljoner 
kronor l 27,5 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Postadress 
SALA-HEBY ENERGI AB 

Box 34 
733 21 SALA 

Besöksadress 
Fabriksgatan 14 

Hemsida 
www.sheab.se 

Med vänlig hälsning 
Sala-Heby Energi AB 

Håkan Carefall 

Telefon 
0224-57600 

Telefax 
0224-17857 

Företagsinformation 
Org .nr/momsreg 19-556601-2901 

Postgiro 
Bankgiro 

23 68 29-8 
5991-9332 


