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Mjölby Svartådalen Energi AB (MSE), ny ägarstruktur
Bakgrund
Mjölby kommun, Tekniska verken i Linköping AB och Motala
kommun har under 2016 fört diskussioner om ägandet i det samägda
energibolaget Mjölby-Svartådalen Energi AB (”MSE”). Motala
kommun aviserade under hösten 2015 sin avsikt att lämna sitt ägande
som uppgår till drygt 10 %. I samband med diskussionerna kring
formerna för detta har även Mjölby kommun och Tekniska verken
diskuterat sina äganden och MSE:s framtida utmaningar.
Energibranschen står inför omfattande förändringar vad avser
reglering, lönsamhet, investeringar mm. För att möta de framtida
utmaningarna krävs ett ägande som möjliggör realisering av synergier
kombinerade med regional samordning. Mjölby kommun och
Linköpings kommun har gemensamt intresse av att MSE fortsatt ska
bidra som katalysator i regionen med utveckling och innovativa idéer
samt genom fortsatt balanserad utbyggnad av infrastruktur som i sig
understödjer en god regional utveckling.
Ägarbild
Antal aktier

Mjölby kommun
Tekniska Verken
Motala kommun
Övriga

23458
15200
4441
44

%

54,37
35,23
10,29
0,11

Mjölby kommun och Tekniska verken har med anledning av
ovanstående resonemang arbetat vidare med avsikt att under våren
göra ett majoritetsskifte så att Mjölby kommun blir ägare till 49 % av
MSE och Tekniska verken till 51 %. Motala kommun lämnar sitt
ägande.
En förutsättning för detta är att Mjölby kommun och Tekniska verken
blir överens om ett aktieägaravtal och bolagsordning som säkerställer
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att båda parters intressen kan tillgodoses. Vidare att samtliga parter
inklusive Motala kommun kan enas om ett rimligt pris för aktierna.
Mjölby kommun har tillsammans med Tekniska verken låtit värdera
Motalas kommuns 10% aktieinnehav utifrån principen att det är en
minoritetspost som ska säljas. Motala kommun har å sin sida låtit
värdera bolaget som helhet och utgått från ett värde som om hela
bolaget var ute till försäljning. De båda värderingarna skiljer sig då så
mycket åt att en ny värderingsprincip har fått tillämpas för att nå en
samsyn.
I de fortsatta diskussionerna och förhandlingarna har parterna enats
om ett för såväl köpare som säljare accepterat marknadsvärde som
motsvarar Bolagets justerade egna kapital, dvs substansvärdet. För
moderbolag i en koncern utgör därmed det redovisade egna kapitalet
(inklusive andel av obeskattade reserver) substansvärdet.
Substansvärdet i koncernen MSE var per 2015-12-31, 308.660 tkr.
Inför ett genomförande av affärerna ska substansvärdet 2016-12-31
beräknas som underlag för beräkning av Motala kommuns aktievärde.
Då Motala kommuns aktier utgör en minoritetspost i bolaget
inkluderar värdet ett 15% minoritetsavdrag vilket innebär att Mjölby
kommuns aktier som ändrar majoriteten i bolaget skall värderas
motsvarande högre. Priset per aktie för Mjölby kommuns del blir
följaktligen aktiernas andel av totalt substansvärdet dividerat med
faktorn 0,85 representerande en majoritetspremie.
Fördelning av aktier enligt förslaget

Mjölby kommun
Tekniska Verken
Motala kommun
Övriga
Summa

Före
%
Efter
%
Förändring
23458 54,37
21140 49,00
-2318
15200 35,23
21959 50,89
6759
4441 10,29
0
0
-4441
44
0,11
44
0,11
0
43143
100
43143
100
43143

Genom att fortsätta äga 49 % markerar Mjölby kommun sitt
engagemang och tro på bolagets framtid som en nödvändig del för
kommunens fortsatta tillväxt.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner försäljning av 2 318 aktier i
MSE till Tekniska Verken
2. Kommunfullmäktige godkänner att substansvärdet 2016-12-31
dividerat med 0,85 skall ligga till grund för värdering av
aktierna.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till
aktieöverlåtelseavtal
4. Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal
5. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef
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