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Borgen för Sala Heby Energi AB 

Sala Heby Energi AB har i protokoll daterat 2015-04-28 framställt önskemål om att 
kommunen ska ta ett beslut om att utöka sitt borgensåtagande med 54.250.000 
kronor. 

Borgensåtagandet ska nyttjas för att uppta ett lån för inlösen av befintligt reverslån 
som bolaget har gentemot ägarna Sala och Heby kommuner. Beloppet grundas på 
Sala kommuns ägarandel på 87,5% i Sala Heby Energi AB. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att Kommunstyrelsen beslutar att 
hemställa att kommunfullmäktige beslutar 

att Sala kommun beviljar ett borgensåtagande för Sala Heby Energi AB på maximalt 
54.250.000 kr i samband med att bolaget löser befintligt reverslån, 

att Sala Heby Energi AB till Sala kommun ska betala en borgensavgift på 0,5% samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson samt ekonomichef 
Mårten Dignell att underteckna kommunens borgsåtagande om maximalt 
54 250 000 kr gentemot Sala Heby Energi AB. 

Carola Gunnarsson ( C) 

Aktbilaga ? 

SALA. KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sa!a.se 
www.sala.se 

Mårten Dignell 
Ekonomlchef 
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marten.dignell@s<1la.se 
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Ansökan om kommunalborgen - ägarborgen 

Ägarna har vid årsstämman överlämnat de nyligen antagna ägardirektiven. Detta tillsammans 
med förändringen i konsortialavtalet mellan ägarna innebär att det reverslån som upptogs år 
2000 lösas i sin helhet, genom att ett externt lån upptas med en kommunal borgen. Lånet som 
upptas är på 62 MSEK varav ägarparterna kommer att gå i ägarboren motsvarande sin 
ägarandel. 

Mot denna bakgrund gör Sala-Heby Energi AB en förfrågan om kommunal proprieborgen 
motsvarande en ägarandel på 87,5% vilket innebär 54 250 000 SEK, med nedanstående 
beslutspunkter. 

att gå i borgen för Sala-Heby Energi AB:s räkning avseende upptagande av ett nytt 
lån för inlösen av befintligt reverslån. 

att såsom för egen skuld ingå borgen om 54 250 000 SEKjämte därpå löpande 
ränta och kostnader för Sala-Heby Energi AB:s låneförpliktelser avseende det 
nyupptagna lånet som ersätter befintligt reverslån. 

Sala den 28 april 2015 
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