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l samband med den inledda omstruktureringen av verksamheten har en pro
cess påbörjats som ska leda till en väsentligt förenklad bolagsstruktur. 

Finansiella fakta, lån, borgen mm 

En finansiell revision har inte ingått i vårt uppdrag, men som bakgrund till vår 
allmänna granskning har vi översiktligt studerat vissa ekonomiska parametrar. 

När det först gäller SEKAB-koncernens lönsamhet kan allmänt konstateras att 
resultatet har varit vikande eller direkt svagt/negativt under senare år. På kon
cernnivå är det egna kapitalet negativt, och en betydande del av tillgångsmas
san består av "goodwill". En fristående revisorsrapport i början av 2009 har 
dock konstaterat att det inte fanns skäl att upprätta en kontrollbalansräkning 
eller befara nedskrivningsbehov. Under 2009 och 2010 genomför SEKAB en 
betydande omstrukturering, främst aweckling av den internationella verksam
heten, som medför tillfälliga kostnader på totalt ca 41 MSEK, vilket i sin helhet 
beräknas belasta 2009 års resultat. Av detta gäller 14 MSEK verksamheten i 
Afrika och 18 MSEK den internationella verksamhet som bedrivs från Sverige. 
Dessutom innebär den snabba neddragningen av E85-affären ytterligare kost
nader på ca 140 MSEK. För perioden januari- augusti 2009 föreligger en del
årsrapport som visar att resultatet exkl. sådana kostnader uppgick till -26 
MSEK och inkl. dessa kostnader -207 MSEK. Den svaga konjunkturen har 
medfört att även området "gröna kemikalier'' visar ett betydande underskott. 

När det sedan gäller de olika ägargruppernas finansiella engagemang kan 
allmänt konstateras att detta har tagit formen av aktiekapital, övrigt eget kapi
tal, lån och garantier. Generellt kan konstateras att ägarengagemanget har 
ökat successivt, delvis till fö ljd av SEKABs expansion - men till stor del också 
på grund av svag lönsamhet, allmän finanskris mm. När bolaget inte lyckades 
finna den köpare och finansiär som man länge hade hoppats på kände sig de 
kommunala ägarna tvungna att låna ut ännu mer pengar och konvertera vissa 
krediter till eget kapital. När det gäller dagens ägarbild i SEKAB-gruppen kan 
konstateras att kommunerna via sina energibolag och NEKAB äger 70 procent 
både av A-aktierna med röstvärde 1 O och av B-aktierna med röstvärde 1. Res
ten ägs av det privata konsortiet Ecolndustries. T.o.m. år 2008 var ägarande
lama 50-50. 

När det gäller lån, garantier mm har ett flertal insatser gjorts under de senaste f 
4-5 åren, och vissa av lånen har under åren konverterats till eget kapital. En- t 
ligt en sammanställning av SEKAB har den kommunala ägargruppen genom 
NEKAB - som aktiekapital, övrigt eget kapital och olika former av lån - satsat 
totalt 734 MSEK, medan de privata ägarna på motsvarande sätt har exponerat 
drygt 40 MSEK, d.v.s. endast ca 5 procent. Utöver detta har energibolagen 
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och NEKAB ställt upp med borgensåtaganden på klart över 700 MSEK, alltså 
en total riskexponering med ca 1,5 Mdr SEK idag. 

Sammanställningar av ägarkommunernas engagemang visar att lånen löper 
tills vidare, d.v.s. i huvudsak har inga återbetalningar gjorts, även om några 
lån har konverterats till eget kapital. De finansiella satsningarna i SEKAB från 
de kommunala energibolagen har kanaliserats genom det gemensamma bo
laget NEKAB. Därutöver har Skellefteå Kraft under våren 2007 beviljat tre mer 
tillfälliga lån på sammanlagt 400 MSEK direkt till ett av SEKAB-koncernens 
bolag. Av detta är 300 MSEK återbetalat, efter vissa fördröjningar. 

Kommunala insatser på finansieringsområdet - via energibolagen - har god
känts av resp. fu llmäktige, efter formell behandling även i energibolagen och 
kommunernas moderbolag. Ett undantag är nyssnämnda fa ll med lån av kort
fristig natur (för att överbrygga tillfälliga likviditetsproblem) som Skellefteå Kraft 
i februari 2007 gav direkt till SEKAB, utan kommunledningens kännedom. Ett 
annat undantag var att Rodret i december 2007 godkände att Övik Energi del
tog i bryggfinansiering av SEKAB, vilket inte behandlades i fullmäktige. 

När det gäller Umeå har de ekonomiska besluten huvudsakligen fattats av 
styrelsen för Umeå Energi AB. Kommunfullmäktige har endast fattat beslut om 
att sälja Umeå Energis del i det dåvarande Etek till BioFuellndustries in Euro
pe AB i oktober 2005, samt om borgen till SEKAB i september 2008. 

styrdokumenten 

De styrdokument som vi har tagit del av är främst: 

• Ägardirektiv för berörda kommunala bolag 

• Arbetsordningar och VD-instruktioner inom SEKAB-sfären och de kom
munägda bolagen 

• Bolagsordningar för ägarbolag och SEKAB-koncernens bolag 

• Aktieägaravtal från 2005 och investeringsavtal mellan ägarna till SEKAB 
samt det s. k. överbryggningsavtalet från hösten 2007 som reglerar finansie
ring, vissa inflytandefrågor mm (i avtalen gjordes senare avtalsändringar) 

3 Analys 

Mandat och beslutsbefogenheter 

Som vi har visat finns ett antal styrdokument för att reglera energibolagens 
och SEKABs agerande. Självklart ligger svensk lag - bl a Kommunallagen och 
Aktiebolagslagen -till grund för verksamheten. 
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Kapitaltillskott från ägarna (eget kapital och ägarlan) 

Utdelning aktier Holding, priogrupp l 
Villkorat aktieägartillskott 

Aktiägande 9,9% i Holding 

Totalt prio l 

Delningsprincip 

Aktieägartillskott BFI. priogrupp 2 
Villkorat aktieägartillskott, omvandling av lån B& C 

Villkorat aktieägartillskott, omvandling av konvertibeln 

Totalt prio 2 

Delningsprincip 

Aktieägartillskott och ägarlån BFI, priogrupp 3 

Vill ko rat aktieäga rtill skott l Ägarlå n 

Totalt prio 3 

Delningsprincip 

Aktieägartillskott och ägarlån BFI, priogrupp 4 

Villkorat aktieägartillskott, omvandling av räntefordra n 

Villkorat aktieägartillskott, omvandling av räntefordran 

Ägarlån, vid förvärv 

Ägarlån, bryggfinansiering under refinansiering 

Ägarlån, lösen av förvärvskredit hos SHB 

Totalt prio 4 

Delningsprincip 

Utdelning aktier BFI, priogrupp 5 
Aktiekapital 

Ägarlån konv. till eget kapital 

Nyemission 

Totalt prlo 5 

Delningsprincip 

Totalt satsat sedan 2005 

2010-12-30 

2005 

2010-12-31 

2010-12-30 

2010o 2013 

2010-12-30 

2011-12-30 

2005 

2007 

2012-12-28 

2005 

2008 

2006 

NEKAB '>k~llejren Ov•Å Ut"<" 

44,6 

9,1 
90,1 

170,0 
88,0 

401,8 

49,1 

200,0 

249,1 

650,9 

Ktajt Ene:gr ElietUI 

100,0 

75,0 

175,0 

100,0% 

86,1 

86,1 

50,0% 

21,8 

4,4 

40,6 

76,5 

43,0 

186,2 

45,6% 

22,1 

90,0 

112,1 

34,1% 

559,4 

86,1 

86,1 

50,0% 

21,8 1,1 

4,4 0,2 

40,6 9,0 

76,5 17,0 

43,0 2,1 

186,2 29,4 

45,6% 7,2% 

22,1 4,9 

90,0 20,0 

112,1 24,9 

34,1% 1,8% 

384,4 54,3 

-
16,8 16,8 
50,7 50,7 
67,5 67,5 

100% 100,0% 

100,0 
75,0 

175,0 

100,0% 

172,2 
172,2 

100,0% 

6,7 44,6 
9,1 

90,1 
170,0 

88,0 
6,7 408,5 

1,6% 100,0% 

49,1 98,2 
200,0 

0,0 

49,1 o,o 298,2 

30,0% 100,0% 

55,8 67,5 1121,4 


