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Agande och bolagsstruktur SEKAB och EcoEneray 

Agarbild per 2011-12-31 (källa: årsredovisningar). Andra bolag än de redovisade ingår i respektive koncern. 

Under 2012 har enligt uppgift minoritetsposter i EcoEnergy Africa AB (3%) och EcoEnergy Tanzania ltd (5%) sålls till externa intressenter. 
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projekten för samma kostnad, ca 11 MSEK, som hade beräknats för 
nedläggning. Samtidigt erbjöd EcoEnergy villkor i ett vinstdelningsavtal som 
ger SEKAB möjlighet att återvinna delar av sin investering. Styrelsen 
SEKAB accepterade i oktober 2009 avtalsförslaget från EcoEnergy. 

2.3 Både rekonstruktionen och överlåtelsen har ifrågasatts och granskats 

2.4 

2.5 

Den fråga som varit politiskt het är de förhållandevis stora kapitaltillskott som 
de kommunala ägarna gjort till SEKAB, tillskott som till stora delar använts 
för investeringar utomlands. Det har ifrågasatts om kommunernas 
engagemang i SEKAB låg inom den kommunala kompetensen . 

Frågan kom till ytan då SEKABs omstruktureringsplan godkändes i 
respektive kommuns fullmäktigeförsamling under våren 2009. Debatten var 
livlig i lokala massmedia. och rekonstruktionen har blivit föremål både för 
överklagande till förvaltningsdomstol och för granskning genom externa 
revisorer. 

Komplex bolagsstruktur 

En faktor som i viss mån försvårar bedömningen är den relativt komplexa 
bolagsstrukturen. Både SEKAB- och EcoEnergy-koncemen består av ett ., 
flertal bolag och strukturen har förändrats vid ett flertal tillfällen. Efter 
omstruktureringen 2009 har bolagsstrukturen förenklats i viss mån. 

En beskrivning av bolagsstrukturerna inom SEKAB- och EcoEnergy
grupperna per 2011-12-31 framgår av bilaga 1. 

Analys av debatten kring SEKAB 

Ett försök att analysera debatten är att SEKAB-satsningen har kritiserats ur 
flera aspekter: 

(i) förvaltningsrättsligt. Frågan är om de tre berörda kommunerna har 
överskridit den kommunala kompetensen genom delägarskapet i SEKAB. 
Utan att Advokatbyrån utrett detta specifikt, är intrycket att det finns fog för 
kritik i denna del. Bristerna har fastslagits i kommunala revisionsrapporter 
och kommunerna har skaffat nya policies gällande ägarstyming av sina 
bolag med anledning av det inträffade. För att bilden skall bli fullständig finns 
dock skäl att notera att förvaltningsdomstol avslog överklagandena och de 
kommunala beslut som överklagats blev alltså inte upphävda. 

(ii) affärsmässigt. Frågan gäller affärsmässigheten i SEKABs olika 
investeringsbeslut Detta ligger utanför utredningsuppdraget, även om den 
allmänna uppfattningen är att vissa affärsbeslut under 2007 - 2008 visade 
sig vara olyckliga. SEKAB hade tvingats i default om de kommunala ägarna 
inte hade valt att rädda bolaget genom kapitaltillskott. Ur vissa aspekter har 
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Umeå Energi 
10% 
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ÖEAB förvärvade under 2005 en post aktier i Norrlands Etanolkraft AB (NEKAB), som 
sedan förvärvade 50 procent av aktierna i moderbolaget SEKAB Biofuel Industries AB 
(SEKAB). ÖEAB och Skellefteå Kraft AB äger vardera 45 procent och Umeå Energi 
AB l O procent av aktierna i NEKAB. Resterande 50 procent av aktierna ägs av ett 
privatägt konsortium Ecolndustries Development in Europe AB. 

Dotterbolaget Nordsvensk Etanolsamverkan/SEKAB Holding AB ägs ti1190,1 procent 
av moderbolaget SEKAB. Resterande 9,9 procent ägs av OK Ekonomisk 
Förening/Norrtull Energi AB. Denna ägarstruktur har gällt från 2005 och framåt. 
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Ägarstruktur SEKAB 
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Vid årsskiftet 2008/2009 omvandlades delägadån till aktiekapital. I samband med det 
skrivs ett tillägg till konsortialavtalet, som innebär att aktiekapitalet ökar. NEKAB:s 

ägande ökar till 70 procent. ÖEAB och Skellefteå Kraft AB äger vardera 49,5 procent 
och Umeå Energi AB l procent av aktierna i NEKAB. Resterande 30 procent av 
aktierna ägs av Ecolndustries Development in Europe AB. 
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2010/2011 

Ägarstruktur SEKAB 

Organisationsskiss SEKAB 
2012-07-01 

- ~ L övik energi 

Vid årsskiftet 20 l 0/20 Il ändrades förhållanden inom NEKAB, vilket innebär att 
ÖEAB och Skellefteå Kraft AB äger vardera 48,81 procent och Umeå Energi AB 2,38 
procent av aktierna i NEKAB. NEKAB:s ägande uppgår fortfarande till 70 procent och 
resterande 30 procent av aktierna ägs av Ecolndustries Development in Europe AB." 

Beslutet om investeringar i Polen har varit uppe i KF, då det beslutet fattades inom 
själva moderbolaget SEKAB där ÖEAB tillsammans med de övriga kommunalägda 
energibolagen är majoritetsägare via NEKAB. Det beslutet överklagades till 
förvaltningsdomstolen av en kommunmedborgare. Förvaltningsdomstolens avslog 
denna överklagan. 
De övriga investeringarna utomlands har fattats inom de bolag som är dotter- eller 
dotterdotterbolag till SEKAB, och där kommunen inte längre är majoritetsägare. 

Detta innebär att möjligheten att kräva att ett beslut ska fastställas i KF inte föreligger 
på samma vis. Det innebär, enligt mig, att den här erfarenheten visar att kommunen i 
framtiden kanske bör förvissa sig om vad som sker när kommunen går in med 



åtaganden i bolag och att vara tydliga i sina ägardirektiv, samt att bildande av 
underbolag inte ska få ske utan godkännande av KF. 
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SEKAB har ofta varit uppe som punkt på dagordningen för ÖEABs- och Rodrets 
styrelser. Det har lämnats information muntligt, men det finns inte mycket material 
dokumenterat. Juridisk inte fel, men det försvårar i detta fall att kunna ge en tydlig bild 
av vad de olika personerna och styrelserna vetat och inte vetat. 

Jag kan inte finna något material eller några skrivningar som på något sätt skulle 
reglerat att SEKAB inte hade möjligheten att göra satsningar i utlandet för att trygga sin 
råvaruförsörjning. 
satsningarna i utlandet har gjorts i flera mindre steg. Information om olika satsningar 
har getts till de som sitter i styrelserna. Min bedömning är att utifrån de avtal som finns i 
form av bl. a konsortieavtal, bolagsordningar, har inte någon av utiandssatsningarna 
gjorts i strid med dessa. 

Kommunen kan överlämna sina angelägenheter till ett aktiebolag efter beslut i KF enligt 
KL3kap17§ och 18§. KL preciserar inte närmare vilka frågor som är av "principiell 
beskaffenhet". Däremot skulle kommunen kunnat säkra upp denna form av satsningar 
genom att ha varit tydligare i sina avtal, med hänvisning till sin roll som offentlig aktör 
som även har ansvar och skyldigheter enligt KL. Oftast har det endast handlat om frågor 
av ekonomisk natur. Ä ven andra frågor än de rent ekonomiska kan vara viktiga att ha 
med som frågor av "principiell beskaffenhet". 

V ad har då hänt när man kunnat fatta de beslut om utiandsatsningar som hänvisats till i 
motionen från Jarl Strömbäck 

Såsom redovisats ovan, kan kommunen så länge den är majoritetsägare kräva att frågor 
av principiell beskaffenhet ska fastställas av KF. Utiandsatsningarna SEKAB har många 
nämnt såsom sådana typ av ärende som borde varit uppe i KF. De beslut som inte varit 
uppe i KF för fastställande har fattats i de underliggande dotterbolagen, där inte det 
offentliga varit majoritetsägare. 

Lagtexten i KL använder mer den kommunalrättsliga terminologin och avspeglar därför 
inte uppgiftsfördelningen i ABL mellan bolagsstämma, styrelse och VD. Med detta som 
utgångspunkt kan en fråga som enligt ABL är att betrakta som en driftsfråga vara av 
principiell vikt ur kommunalrättslig synpunkt. Detta dilemma märks ännu tydligare vid 
ett minoritetsägande. 




