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Styrelsen

Ökning av Landstingshuset i Stockholm AB:s egna kapital inklusive
ökat aktiekapital medelst nyemission till överkurs.
( Ersätter/kompletterar tidigare begäran om att få avropa medel från utställd kapitaltäckningsgaranti.)

Landstingshuset i Stockholm AB ( LISAB ) är ett holdingbolag med uppgift
att i enlighet med dess bolagsordning äga och förvalta aktier i de dotterbolag
som ingår i en koncern med samma namn. Inledningsvis ingick i koncernen
ett antal mindre bolag jämte ett större sjukhusbolag. Under åren har koncernens sammansättning förändrats genom att det tillkommit sex nya dotterbolag i form av verksamheter inom sjuk- och tandvård som bolagiserats samtidigt som två sjukhusbolag och några av de mindre dotterbolagen har sålts
ut. Den ändrade sammansättningen av koncernens dotterbolag har medfört
att koncernens resultatomslutning mångdubblats. Detta har också medfört
att det blivit större svängningar i de olika dotterbolagens resultat vilket har
inverkan på moderbolaget då negativa resultat redovisas.
I samband med beslut om budget 2007 fastställde landstingsfullmäktige ett
resultatkrav för respektive dotterbolag i Landstingshuskoncernen. LISAB
kunde därvid konstatera att den sammantagna effekten av budgeterade resultatkrav skulle kunna medföra negativa effekter för LISAB på så sätt att även
dess eget kapital minskar i sådan omfattning att aktiekapitalet påverkas.
LISAB hade vid ingången av 2007 ett totalt eget kapital om cirka 135 mkr
Av detta utgjordes 12 mkr av bundet eget kapital fördelat på aktiekapital om
10 mkr och reservfond om 2 mkr. Resterande 123 mkr är fritt eget kapital.
Bolagets resultatkrav 2007 enligt landstingsfullmäktiges beslut uppgår till
-24 mkr vilket i sig minskar bolagets egna kapital. Därutöver kommer moderbolagets resultat och eget kapital att påverkas negativt av kostnader för
nedskrivning av aktier i dotterbolag till följd av att några bolag redovisar
negativa resultat. Nämnda effekt beräknas försämra moderbolagets eget kapital med cirka 100 mkr. För att klara 2007 har därför LISAB hemställt och
landstingsfullmäktige beviljat en kapitaltäckningsgaranti så att LISAB:s aktiekapital skyddas och förblir intakt. Utställd kapitaltäckningsgaranti är
maximerad till 250 mkr.
För att likvidmässigt reglera en utställd kapitaltäckningsgaranti lämnas oftast ett kapitaltillskott till bolaget i form av ett villkorat aktieägartillskott
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Inom en bolagskoncern kan även koncernbidrag utnyttjas om kapitaltillskottet ges i samband med ett årsbokslut.
Ett lämpligare sätt att tillskjuta kapital till LISAB är att bolaget gör en nyemission varvid nya aktier ges ut till överkurs. Genom att ge ut nya aktier
ökas LISAB:s aktiekapital upp till den nivå som bättre svarar mot ovan
nämnda förändring av bolagskoncernens sammansättning. Dessutom ger utgivandet till en överkurs bolaget större fritt eget kapital och därmed bättre
möjligheter att parera effekterna på det egna kapitalet till följd av svängningar i dotterbolagens resultat.
LISAB föreslås göra en nyemission till överkurs där ägaren tecknar sig för
de nya aktierna till angiven kurs. Kursen bör sättas så att LISAB efter erhållet nytt kapital får så stort eget kapital att bolaget kan klara ovan angivna
åtaganden för att förse respektive dotterbolag med erforderligt tillskott av
kapital. En skälig bedömning pekar på att det totala beloppet för nyemissionen skulle uppgå till 300 mkr vilket skulle innebära att det ingående
värdet för 2008 på bolagets egna kapital i dess balansräkning uppgår till
cirka 200 mkr efter 2007 års resultateffekter. Underlag till presenterat
förslag till beslut om nyemissionen framgår av bilaga till detta
tjänsteutlåtande.
Förslaget att göra en nyemission för att tillskjuta erforderliga medel till
LISAB ersätter/kompletterar tidigare begäran om att få avropa medel från
utställd kapitaltäckningsgaranti dock med begäran om ett något högre belopp enligt framställningen ovan.
Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslås styrelsen hemställa hos
ägaren Stockholms läns landsting att LISAB får genomföra en nyemission
enligt lämnat förslag.
Styrelsen föreslås sålunda besluta dels att hemställa till landstingsfullmäktige
att

godkänna Landstingshuset i Stockholm AB:s begäran om att göra
en nyemission om totalt 300 000 000 kronor enligt lämnat förslag,
och

att

uppdra åt stämmoombudet på Landstingshuset i Stockholm AB:s
extra bolagsstämma att rösta för landstingsfullmäktiges beslut om
att godkänna Landstingshuset i Stockholm AB:s begäran om att
göra en nyemission om totalt 300 000 000 kronor enligt lämnat förslag,

dels föreslå bolagsstämman att, under förutsättning av landstingsfullmäktiges godkännande, besluta
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bevilja Landstingshuset i Stockholm AB att göra en nyemission
om totalt 300 000 000 kronor enligt lämnat förslag.

Mona Boström

