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Amorteringsfrihet för Sala Silvergruva AB 

INLEDNING 
Sala Silvergruvas AB:s styrelse har beslutat att ansöka hos Sala Sparbank om 
amorteringsfrihet under 6 månader som en likviditets förstärkande korttidsåtgärd. 
Sala Silvergruva AB:s skuldsaldo gällande lån i Sala Sparbank uppgår per 3 april 
2020 till 7 600 000 kronor och den månatliga amorteringen är 45 000 kronor. Under 
6 månader skulle amorteringsfri het stärka bolagets likviditet med 270 000 kronor. 
En ansökan om amorteringsfrihet måste godkännas av kommunen i egenskap av 
borgensman för de befintliga lånen. 

Beredning 
Bilaga KS 2020 /71/1, missiv - amorteringsfri het för Sala Silvergruva AB 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna att Sala Sparbank medger amorteringsfri het för en period om 6 
månader för de lån om 7 600 000 kr med kommunal borgen som Sala Silvergruva 
AB har i banken, samt 
att kommunens medgivande av amorteringsfrihet för den aktuella perioden får 
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna att Sala Sparbank medger amorteringsfri het för en period om 6 
månader för de lån om 7 600 000 kr med kommunal borgen som Sala Silvergruva 
AB har i banken, samt 
att kommunens medgivande av amorteringsfrihet för den aktuella perioden får 
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka nde 
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MISSIV 

Amorteringsfrihet för Sala Silvergruva AB 

INLEDNING 

Att spridningen av pandemin Covid-19 påverkar hela samhället och Sala Silvergruva 
AB i mycket stor utsträckning är välkänt av alla. I dagsläget är i stort sett all 
verksamhet vid Sala Silvergruva AB stängd och har varit så sedan 20/3. Den påverkan 
bolaget nu ser är att man tappar ca 1,5 miljoner kronor i intäkter fram till sista maj. 
Det är alltså pengar som bolaget så långt det är möjligt måste försöka att möta med 
minskade kostnader. Den främsta åtgärden i det här sammanhanget är att minska 
personalkostnaderna. 2020-03-23 hade VD Jennie Hesslöw ett möte med Kommunal 
Bergslagen för att informera om och diskutera olika former av åtgärder. Ett lokalt 
avtal om rätt till korttidspermittering har upprättats och stora delar av personalen är 
permitterad. De minskade intäkterna påverkar förstås även likviditeten i bolaget och 
ett sätt att minska denna påverkan är att ansöka om amorteringsfrihet på bolagets lån 
i Sala Sparbank. 

Ärendet 

Bolagets styrelse har beslutat ansöka hos Sala sparbank om amorteringsfrihet under 
6 månader som en likviditetsförstärkande korttidsåtgärd. Sala Silvergruva ABs 
skuldsaldo gällande lån i Sala Sparbank uppgår per 2020-04-30 till 7,6 miljoner och 
den månatliga amorteringen är 45 tkr. Under 6 månader skulle amorteringsfrihet 
stärka bolagets likviditet med 270 tkr. En ansökan om amorteringsfrihet är redan 
inskickad till Sala Sparbank men måste godkännas av kommunen i egenskap av 
borgensman för de befintliga lånen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar, 

att godkänna att Sala Sparbank medger amorteringsfrihet för en period om 6 
månader för de lån om 7 600tkr med kommunal borgen som Sala Silvergruva AB har 
i banken, 

samt 

att kommunens medgivande av amorteringsfrihet för den aktuella perioden får 
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande 
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