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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Anna Mevius

2019-05-07

Dnr KS 2019-376

Kommunstyrelsen

Tekniska verken i Linköping AB - Ökad ägarandel i och
finansiering av EVereg AB
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tillstyrker Kommunledningsförvaltningens förslag om
ökad ägarandel i och finansiering av EVereg AB.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag att Tekniska verken får teckna avtal med Öresundskraft AB och
Jämtkraft AB om förvärv av 9,33 % av aktierna i EVereg AB för totalt
1 533 333 kronor godkänns.
2. Förslag att Tekniska verken får överta andel av genomförda
aktieägartillskott och rätten till återbetalning i proportion till det ökade
innehavet av aktier, totalt 1 888 500 kronor godkänns.
3. Förslag att Tekniska verken ställer ut aktieägarlån till EVereg AB
motsvarande den ökade ägarandelen, 13 050 000 kronor godkänns.
4. Finansieringsram om ytterligare 50 mnkr (exklusive tillkommande
köpeskilling för aktier enligt ovan) godkänns.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Tekniska verken blev 2015 delägare i EVereg AB som i sin tur äger Bee
Charging Solutions AB (tidigare företagsnamn Clever Sverige AB) till 100 %.
Förvärvet omfattade 24 % av aktierna i EVereg AB motsvarande 4 mnkr.
Kommunfullmäktige godkände förutom förvärvet att Tekniska verken fick
tillskjuta 40 mnkr för den fortsatta finansieringen samt rätt att sälja 5 % av sitt
innehav i EVereg AB vid en eventuell ägarspridning under 2016.
En reviderad affärsplan med tillhörande finansieringsplan som sträcker sig
fram till 2030 har tagits fram av bolaget. Den nya finansieringsplanen visar på
ett ytterligare finansieringsbehov där kapital behöver tillföras bolaget från
ägarna fram till och med 2023. Prognosen är att bolaget därefter kommer att
kunna minska behovet av ägarkapital.

2 (4)

I samband med förhandlingarna om Tekniska verkens ingående som delägare i
EVereg AB var Tekniska verkens ambition att ha samma ägarandel som
Jämtkraft AB och Öresundskraft AB. Dock fanns då en inriktning att bolaget
skulle få en ytterligare spridd ägarbild. Under de år som gått kan konstateras att
det upplägget inte varit tillräckligt intressant och inga nya delägare har
tillkommit. Sedan våren 2017 har därför Tekniska verken diskuterat med
övriga delägare om att ändra ägarfördelningen till den som Tekniska verken
eftersträvade vid de ursprungliga förhandlingarna.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna att Tekniska verken får öka sin
ägarandel i och finansiering av EVereg AB och därtill sammanhängande beslut
enligt förslag till kommunfullmäktiges beslut.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Tekniska verken i Linköping AB – Ökad ägarandel i och finansiering av
EVereg AB, 2019-05-07
Bilaga 1 – Missiv Tekniska verken i Linköping AB
Bilaga 2 – Protokollsutdrag Tekniska verken i Linköping AB
Bilaga 3 – Protokollsutdrag Linköpings Stadshus AB
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Bakgrund
Clever Sverige AB startade 2015 och inledde då ett samarbete med Clever A/S
i Danmark framförallt kring varumärke och på systemsidan för att snabbt
komma igång med verksamheten. Etableringen har gått väldigt bra och Clever
Sverige har utvecklats till en av Sveriges ledande leverantörer inom
elbilsladdning. Nu har företaget sett över sin strategi för att fortsätta växa och
kunna satsa ännu mer på att utveckla kundanpassade helhetslösningar som
tillgodoser behoven på den svenska marknaden. Samarbetet med Clever A/S i
Danmark har förändrats och Clever Sverige AB bytte namn 1 februari 2019 till
ett helt nytt varumärke och företagsnamn, Bee Charging Solutions AB.
Tekniska verken i Linköping AB (publ) blev 2015 24 % delägare i EVereg AB
som i sin tur äger Bee Charging Solutions AB (tidigare Clever Sverige AB) till
100 %.
I samband med beslutet om att Tekniska verken skulle bli delägare i EVereg
AB fattades även beslut om en finansieringsram för bolaget fram till och med
2020. Den ekonomiska ram som då beslutades av styrelsen och som även
godkändes av Linköpings kommunfullmäktige var 4 mnkr för aktieköp och
ytterligare 40 mnkr för finansiering av verksamheten. Finansieringen har skett
genom villkorade aktieägartillskott och ägarlån till marknadsränta. Idag utgör
ägarlånen den största delen av finansieringen.
En ny reviderad affärsplan med tillhörande finansieringsplan som sträcker sig
fram till och med 2030 har tagits fram av bolaget. Till grund för denna ligger
det förändrade samarbetet med Clever A/S, vilket bland annat innebär att ITplattformen inte längre levereras från Danmark utan har ersatts av en egen
plattform utvecklad för Bee Charging Solutions och den svenska marknadens
behov, samt elbilsmarknadens utveckling under de senaste fyra åren. Den nya
finansieringsplanen visar på ett ytterligare finansieringsbehov där kapital
behöver tillföras bolaget från ägarna fram till och med 2023. Prognosen är att
bolaget därefter kommer att kunna minska behovet av ägarkapital.
I samband med förhandlingarna om Tekniska verkens ingående som delägare i
EVereg AB var Tekniska verkens ambition att ha lika stor ägarandel som
Jämtkraft AB och Öresundskraft AB. Dock fanns då en inriktning att bolaget
skulle få en ytterligare spridd ägarbild genom bolaget EVereg Intressenter AB,
där andra mindre energibolag skulle erbjudas möjlighet till ägande. Under de år
som gått kan Tekniska verken konstatera att det upplägget inte har varit
tillräckligt intressant och därför har inte några nya delägare tillkommit. Istället
har andra samarbetsformer utvecklats med mindre energibolag.
Tekniska verken har därför sedan våren 2017 diskuterat med övriga delägare
om att ändra ägarfördelningen till den som Tekniska verken eftersträvade vid
de ursprungliga förhandlingarna, det vill säga tre lika stora ägare. Detta sker
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genom att Tekniska verken köper ytterligare 9,33 % av aktierna i EVereg AB
av Jämtkraft AB och Öresundskraft AB för totalt 1 533 333 kronor, vilket är
samma pris per aktie som vid tidpunkten då Tekniska verken blev delägare.
Tekniska verken tar även över finansieringsansvaret för den tillkommande
ägarandelen enligt samma principer som för det ursprungliga aktieinnehavet.
Samråd
Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB fattade vid styrelsesammanträde
2019-03-08 beslut om utökad finansieringsram till intressebolaget EVereg AB,
förvärv av ytterligare aktier motsvarande 9,33 % och därtill sammanhängda
beslut enligt förslag till kommunfullmäktiges beslut.
Linköpings Stadshus AB har på styrelsesammanträde 2019-05-10 tillstyrkt
ärendet.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Linköpings Stadshus AB
Tekniska verken i Linköping AB

