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Alternativ 2a, möjlig värdering för extern part 
Uppskattad värdering av extern intressent mht till marknadssituation 

Affärsområde Cellulosa 
Patent 
Affärsområde Grön Kemi inkl ED95 
Afrika projekt 
Delägda projekt (Polen och Ungern) 
Offlake avtal (Afrika, Sydamerika) 
Affärsområde bränsle E85, tankar Skandinavien 
E85, tankar utanför Skandinavien och ö-vik 
Byggnader, maskiner, lager, kundfodr. 

50 msek 
o 

200 
200 
250 

50 
150 

10 
945 

1 855 

Lån och skulder (per 31 :e oktober 2008) 1 832 

Totalt ca O 

Svårbedömt värde för extern intressent 

- Slipper en nödvändig logistik och distrubutionsutbyggnad i Skandinavien 

- Tjänar 3 år utveckling i Skandinavien och Afrika 

- Håller konkurrenter utanför egen hemmamarknad 

- Får tillgång till teknik och forskning i världsklass 
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RODRET I ÖRNSKÖLDSVIK AB 

§ 100 Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutar 

att fastställa dagordningen. 

PROTOKOLL 
2008-12-15 

§ 101 Genomgång av iöregående sammanträdesprotokoll 

Styrelsen har tagit del av protokoll 2008-11-11 som efter tillägg med närvaro av 
Lars Näslund, lades till handlingarna Protokoll från 2008-11-17 är ännu ej juste
rat. 

§ 102 Anmälningar/information, muntlig 
Övikshems hyresförhandlingar med hyresgästföreningen har strandat. För
handlingarna har överlämnats till de centrala parterna. 
Övikshem renodlar hyresverksamheten genom att yttre skötsel som tidigare 
har utförts i egen regi har upphandlats, inkl personalövergång. Verksam
hetsövergång gäller ej Husum, Bjästa, Bredbyn. Besparingen beräknas till 
3 Mkr. Motsvarande förändring för måleri- och snickeriarbeten prövas för 
närvarande. 
Övik Energi har fått erbjudande om att gå in i olika vindkraftsprojekt, tex i 
Ramsele, Nordmaling och i Skorped. 
Övik Energi har fått ett erbjudande om förvärv av Fjärrflis, vars panna bl a 
försöijer Hägglunds Drives i MellanseL 
Inga tåg stannar vid Hamn och Logistiks godsterminal i Arnäsvall. Diskus
sioner pågår mellan partema och problemet beräknas vara löst i mitten på . . 
Januan. 
Tjänstecentrums nya parkeringshus döps till Paradisgaraget Pga missbe
dömning av tidsåtgång av vissa moment så beräknas fårdigställandet rorse
nas 1-2 månader. 
Ordförande informerar om att Kommuninvest har bjudit in kommunen till 
medlemssamråd i Umeå i mitten på januari. 
Troligen så kommer ett extra styrelsemöte för Rodret att läggas in den 20/1 
2009 alternativ flytta det inplanerade mötet 21/1 2009. 
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§ 103 Hemställan från Rodret i Örnsköldsvik AB kommunal borgen för extern 
nyupplåning med anledning av begräsningar i avdragsrätten för ränteut
gifter. 

Regeringen har under hösten utarbetat ett lagrörslag, prop 2008/09:65, som in
nebär begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter på lån mellan företag i in
tressegemenskapen. Förslagets syfte är att stoppa skatteplaneringsförfaranden 
som vidtas inom en ekonomisk intressegemenskap, sk räntesnurror. Riksdagen 
antog lagrörslaget den l O december 2008. 

Förslaget har till primärt syfte att träffa räntebetalningar i internationella kon
cernförhållanden där toretag har etablerat en struktur som innebär full avdrags
rätt för ränteutgifter i Sverige samtidigt som ränteinkomster inte beskattas alls 
eller till en mycket låg skattesats i mottagarlandet. Lagförslaget har emellertid 
inte på något sätt begränsats till internationella transaktioner utan de föreslag
na reglerna träffar även helt svenska förhållanden där mottagaren av någon an
ledning inte beskattas för ränteinkomsten. Detta är tex fallet vid räntebetal
ningar till en kommun och till vissa andra juridiska personer som bedriver 
skattebefriad allmännyttig verksamhet. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i sin remiss ansett att kommu
nerna ska undantas från definitionen av intressegemenskap. Regeringen anser 
dock att det inte finns tillräckliga skäl ror att undanta kommunerna från de nya 
reglerna om avdragsbegränsning för ränteutgifter. 

Kommunerna har i många fall organiserat sina bolag i koncerner. Har en 
kommun sålt ett aktiebolag mot revers till en sådan kommunal koncern har det 
uppkommit en skattemässigt avdragsgill ränteutgift :för det köpande bolaget 
och en lika stor skattefri ränteinkomst :för kommunen. Enligt lagrörslaget 
kommer bla sådana ränteutgifter inte längre att vara skattemässigt avdragsgil
la Lagrörslaget innehåller också regler mot olika typer av kringgåenden som 
innebär att även ränteutgifter till vissa andra mottagare samt ränteutgifter som 
inte direkt är hänförliga till direkt är hänförliga till rorvärv av aktier kan om
fattas av avdragsförbudet. För att avdragsrätt ska medges för räntorna måste 
långivaren vara extern, dvs någon utanför den kommunala intressegemenska
pen. 

Avdrag medges ej heller :för räntor på lån hos extern långivare om något av 
koncernbolagen eller kommunen har ett inlåningskonto hos den externa långi
varen eller hos något företag som ingår i samma koncern som långivaren. Reg
lerna ska tillämpas på ränteutgifter som belöper på tiden efter den 31 december 
2008. Det saknar alltså betydelse när själva aktierörvärvet ägt rum. 
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Rodret i Ömsköldsvik AB har idag reverslån hos kommunen som uppgår till 
155 Mkr, varav lån på 105 Mkr är utgivet enligt överlåtelseavtal mellan kom
munen och Rodret 1995-08-29 resp 1997-12-01 och 50 Mkr är utgivit med an
ledning av aktieägartillskott till AB Övikshem under 2008. Ytterligare plane
rad revers finns för bokfört värde av andelar i Miljö och Vatten i Ömsköldsvik 
AB om 20 Mkr från 2009. Utan anpassning tilllagförslaget så skulle en be
gränsning i avdragsrätten för ränteutgifter innebära drygt 200 kkr/mån i ökade 
kostnader för Rodret. 

Det är i förslaget svårt att tolka in om begräsningama i avdragsrätten avser 
hela reversskuldens olika uppkomst, men för att undvika framtida tolknings
problematik och eventuell avdragsbegränsning så föreslås hela Rodrets revers
lån hos kommunen upptas hos extern kreditgivare istället. Dock innebär detta 
att finansadministration måste byggas upp inom Rodret att följa gällande fi
nanspolicy. 

Detta innebär ingen ökad skuldbörda för kommunkoncernen och förändringen 
(blir beroende på ränteläge) i princip ett nollsummespel för kommunen. 
Kommunens lån kommer i motsvarande omfattning övertas av Rodret. Rodret 
ersätter kommunen för borgensprovision om 0,5 % av lånebeloppet. 

Föreligger förslag till hemställan hos Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
om kommunal borgen om 175 Mkr för extern nyupplåning. 

Styrelsen beslutar 

att med anledning av lagförslag om avdragsbegränsning, lösa befintliga 
reverslån hos kommunen om 155 Mr, 

att anta förslag till hemställan hos Kommunstyrel
sen/Kommunfullmäktige om att bevilja Rodret i Ömsköldsvik AB 
extern nyupplåning av 155 Mkr alternativt överta en del av kommu
nens befintliga lån och nyupplåning för andelar i Miljö och Vatten i 
Ömsköldsvik AB om 20 Mkr, samt 

att föreslå Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige bevilja Rodret i 
Ömsköldsvik AB kommunal borgen om 175 Mkr för extern upplå
nmg. 
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§ 104 Sekab, konvertering av ägarlån till aktiekapital 

Tidigare behandlat i Rodrets styrelse§ 84. 

I kommunfullmäktige 2008-09-29, § 181 behandlades frågan om bankgaranti 
till Sekab. Samtidigt var frågan om konvertering uppe till behandling. 

Kommunfullmäktige beslöt då att ge styrelsen i Övik Energi AB rätt att 
besluta om konvertering efter samråd med styrelsen för Rodret i Örnsköldsvik 
AB. 

De kommunala energibolagen har haft ägarmöte i Umeå 2008-12-1 O där 
situationsbeskrivning och handlingsalternativ för Sekab diskuterats. Rodrets 
ordförande och V d redovisar från presentationen som hölls på ägarmötet. Pre
sentationsmaterialet från 2008-12-10 finns arkiverat. 

Konvertering av ägarlån föreslås ske i två steg; 
Nekabs ägarlån i Sekab konverteras till eget kapital med 200 Mkr. 
Energibolagens ägarlån i Nekab konverteras till eget kapital med 200+50 
Mkr. Övik Energis andel45 % eller 112 Mkr. 
Konvertering görs den 31 december 2008. 
Ägarbilden förändras mellan Nekab/Ecoindustries från 50/50 till 70/30. 
Ändring i konsortialavtalet och bolagsordning sker. Styrelse om sju leda
möter, varav två privat, Övik Energi två, Skelleftekraft två och Umeå 
Energi en. Nekab rar ökad kontroll och ökat ansvar. 
Konsekvenser som kommer; konsolidering av resultat, etc. 

Information lämnas om bolaget, därvid kan noteras; 
Försäljningen av E85 har minskat 
Försäljningen av etanol till kemiindustrin har gått ner 
Anpassning av bolagets verksamhet till den nya situationen pågår 
Genomförda och planerade kostnadsbesparingar redovisas 
Kapitalanskaffningsprocessen pågår. 

Övik Energi AB hemställer om Rodrets tillstyrkan om konvertering enligt 
ovan utifrån kommunfullmäktiges beslut. 

Elvy Söderström tillstyrker konvertering enligt Övik Energis hemställan 
förslaget. 

Dan Olsson och Lars Näslund yrkar avslag på hemställan. 

Styrelsen beslutar 

att tillstyrka hemställan. 


