Kapitalisering samt avyttring av aktier i Västervik Biogas AB
Bakgrund
Sedan slutet av 2007 är Tekniska verken delägare i det då nybildade bolaget
Västervik Biogas AB. Västervik Biogas ägs till 60% av Västerviks kommun och till
40% av Tekniska verken i Linköping AB.
Ägarna har tidigare haft aktieägaravtal där Västerviks kommun och Tekniska
verken. Avtalet sades upp under 2015. Tekniska verken har öppnat upp för en
dialog kring alternativa samverkansformer alternativt omförhandling av
aktieägaravtalet.
Västervik Biogas AB har finansiella problem och bolaget har upprättat
kontrollbalansräkning och en plan för återställande av kapitalet har tagits fram av
bolagets ledning i samverkan med ägarna.
Den 22 juni 2017 tecknade ägarna, Västerviks kommun och Tekniska verken i
Linköping AB, en avsiktsförklaring innefattande tre ägarstrukturella delar (pkt 1-3)
och två affärsmässiga delar (pkt 4-5).
Avsiktsförklaringens delar avser:
1. Nedskrivning av anläggningstillgångar i Västervik Biogas AB
 Medför aktieägartillskott från Tekniska verken med 920 tkr.
2. Återställande av aktiekapital i Västervik Biogas AB
 Medför aktieägartillskott från Tekniska verken med 1,8 mnkr.
3. Överlåtelse av aktier i Västervik Biogas AB från Tekniska verken till Västerviks
kommun
 Tekniska verken avyttrar sina aktier för 1 krona.
4. Leveransavtal mellan Västervik Biogas och Tekniska verkens helägda
dotterbolag Svensk Biogas i Linköping AB.
5. Avtal om köp av slurry, från Tekniska verken till Västervik Biogas.
Avsiktsförklaringen biläggs som Bilaga 1.
Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB
Styrelsens presidium har godkänt tecknandet av avsiktsförklaringen och godkänt
att ärendet lyfts för godkännande i Linköpings kommunfullmäktige, via Linköpings
Stadshus AB.

Hemställan till Linköpings kommunfullmäktige
Tekniska verken i Linköping AB hemställer åt kommunfullmäktige
att godkänna att Tekniska verken i Linköping AB med sitt ägande av 40% av
aktierna i Västervik Biogas AB genom aktieägartillskott om ca 2,7 mnkr tillskjuter
kapital till bolaget. Beräknad dag för likviddag för kapitaltillskott är 29 september
2017.
att godkänna att Tekniska verken i Linköping avyttrar samtliga aktier i Västervik
Biogas AB för 1 krona. Beräknad överlåtelsedag är 30 september 2017.
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BILAGA 1
AVSIKTSFÖRKLARING

Bakgrund
Västervik Biogas AB, 556751-2941, har genom bolagsstämman, 2017-03-20, beslutat om
att godkänna kontrollbalansräkning. Beslutet innebär att, för fortsatt drift, ska bolaget
senast 30 november 2017 återställa det egna kapitalet till sammanlagt 501 tkr tillika
bolagets aktiekapital. Detta enligt regelverken i aktiebolagslagen (ABL). Bolagets egna
kapital enligt fastställd årsredovisning per 2016-12-31 uppgick till
- 2 644 tkr. Bolaget har under perioden jan-april redovisat ett underskott med sammanlagt 429 tkr. Mot bakgrund av bolagets resultat under 2017 beräknas det sammalagda
kapitalbehovet för återställning av aktiekapitalet till ca 4,5 mnkr inklusive beräknad
reaförlust vid försäljning av gasflak.
Förutom återställning av kapital och upparbetade underskott, krävs nedskrivning av
tillgångar motsvarande ca 2,3 mnkr för att bolaget resultatmässigt ska kunna bedrivas med
överskott. Sammanlagt kapitalbehov uppgår då till ca 6,8 mnkr för fortsatt drift av bolaget,
under förutsättning att priset på gas enligt leveransavtalet uppgår till 10 kr per kg gas.
Västervik Biogas AB har för avsikt att teckna leveransavtal med Svensk Biogas i
Linköping AB om leverans av gas, i enlighet med framarbetat avtalsförslag. Kalkylerna
som upprättats för beräkning av bolagets kapitalbehov utgår ifrån ett pris på biogas med 10
kr per kg och leveransvolym uppgående till 375 000 kg per år i tio år samt indexklausuler
för prisjustering.
Västervik Biogas AB har också för avsikt att teckna avtal gällande köp av Slurry.
Pågående diskussioner rör avtal omfattande 3 år. Diskussion förs om ev möjlighet till
dubbel volym i relation till dagens avtalade volym.
Parterna är överens om:
1. Nedskrivning av anläggningstillgångar,
Att Västervik Biogas AB genomför en nedskrivning av anläggningstillgångar med
ett sammanlagt värde av cirka 2,3 mnkr. För täckande av nedskrivning genomförs
ett aktieägartillskott, där Tekniska verken tillskjuter 920 tkr och Västerviks
Kommun tillskjuter 1 380 tkr.
2. Återställande av aktiekapital
Att Västervik Biogas AB’s aktiekapital återställs i sin helhet, vilket innebär ett
tillskott med sammanlagt 4,5 mnkr. Med en ägarandel av 40% av bolaget innebär
detta att Tekniska verken tillskjuter 1,8 mnkr och Västerviks Kommun med
resterande aktieandel, tillskjuter 2,7 mnkr.
3. Överlåtelse av aktier.
Tekniska verken säljer totalt 1200 aktier, vilket motsvarar 40% av innehavet i
Västerviks Biogas AB till ett sammanlagt pris av 1 kr. Överlåtelsen beräknas ske 1
november. I samband med överlåtelsen av aktier framställs och beslutas om ny
bolagsordning för Västervik Biogas AB.

4. Leveransavtal
Avtal tecknas mellan Västervik Biogas AB och Svensk Biogas AB om leverans av
gas, i enlighet med framarbetat avtalsförslag och ett pris uppgående till 10 kr per kg
biogas. Västerviks Kommun ska medges rätt att överlåta avtalet till bolag inom
Västerviks Kommunkoncern.
5. Avtal om köp av Slurry
Framtagning av avtal som reglerar Västervik Biogas AB köp av Slurry tecknas.
Pågående diskussioner rör avtal omfattande 3 år. Diskussion förs om ev möjlighet
till dubbel volym i relation till dagens avtalade volym.

Giltighet:
Avsikten är att samtliga åtgärder genomförs senast under september månad 2017 förutom
aktieöverlåtelsen och aktieägartillskott som sker 1 november.
Såväl kapitaltillskott som aktieöverlåtelse är villkorat godkännande i Västerviks respektive
Linköpings kommunfullmäktige.
För giltighet av endera av punkterna 1,2 och 3 krävs att samtliga dessa punkter är uppfyllda.
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