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Landstingsstyrelsen

Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende 50 Vagn 2000
och 15 spårvagnar

Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel

ÄRENDET
Landstingskontoret föreslår enligt framlagt förslag om borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik för genomförande av finansiering genom amerikansk leasing av 50
stycken Vagn 2000 (tunnelbanevagnar) och 15 stycken spårvagnar.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att för AB Storstockholms Lokaltrafiks (och/eller koncernbolags) räkning teckna erforderlig borgen (en eller flera borgensförbindelser), när AB Storstockholms Lokaltrafik
(och/eller annat bolag inom dess koncern, nedan koncernbolag) ingår avtal om en
kombinerad svensk och amerikansk finansiering avseende 50 stycken Vagn 2000 och 15
stycken spårvagnar
att borgen i tidigare fattat beslut i landstingsfullmäktige den 13 februari 2001 § 8 (LS
0012-0708) skall avse SL-koncernen och inte vara begränsad till AB Storstockholms Lokaltrafik,
att ingen borgensavgift därvid skall utgå.

Den 13 februari 2001 beslutade landstingsfullmäktige att uppdra åt AB SL och AB Stockholms läns landsting (SLL) Internfinans att i samråd upphandla och välja förmånligaste form
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av finansiering vid utlösande av option av 50 stycken nya tunnelbanevagnar – Vagn 2000 –
samt för 27 nya spårvagnar.
SL:s styrelse har den 5 juni 2001 beslutat om grundfinansiering av 50 tunnelbanevagnar och
15 spårvagnar (av ursprungliga 27) genom svensk finansiering med möjlighet till förbättring
genom amerikansk leasing. Beslutet har föregåtts av en inventering och analys av finansieringslösningar på finansmarknaden. Den lösning som valts innebär villkor bättre än de
landstinget kan uppnå genom traditionell upplåning på kapitalmarknaden. Upphandling och
beslut om val av finansieringsform har skett i samråd mellan SL och SLL Internfinans.
SL-koncernen har nu tecknat avtal som möjliggör förbättrad finansiering genom amerikansk
leasing. Finansieringslösningen är avstämd med SL:s finansiella och juridiska rådgivare. Finansiärerna har inhämtat yttranden från svensk och amerikansk skatteexpertis, vilka ger
stöd åt uppfattningen att den aktuella kombinationen kan genomföras med avsedd effekt.
En borgen är en förutsättning för finansieringens genomförande.
Då SL:s vagnfinansiering normalt sker genom dotterbolag bör borgen i det tidigare beslutade ärendet, landstingsfullmäktige den 13 februari 2001 § 8, ändras från att avse endast
moderbolaget AB Storstockholms Lokaltrafik till att avse SL-koncernen.

Ralph Lédel
Christer G Wennerholm
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

AB Storstockholms Lokaltrafik har i skrivelse den 26 november 2001 (bilaga) hemställt att landstingskontoret ger landstinget underlag för att besluta att för AB Storstockholms Lokaltrafiks och/eller annat bolags inom SL-koncernen räkning teckna erforderlig
borgen även för en amerikansk lease avseende 50 Vagn 2000 och max 50 spårvagnar
(en eller flera borgensförbindelser).

Ärendet har remitterats till landstingskontoret.

Landstingskontoret har i tjänsteutlåtande den 15 januari 2002 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att för AB Storstockholms Lokaltrafiks
(och/eller koncernbolags) räkning teckna erforderlig borgen (en eller flera borgensförbindelser), när AB Storstockholms Lokaltrafik (och/eller annat bolag inom dess koncern, nedan "koncernbolag") ingår avtal om en kombinerad svensk och amerikansk finansiering avseende 50 st Vagn 2000 och 15 st spårvagnar, att borgen i tidigare fattat beslut i landstingsfullmäktige den 13 februari 2001 § 8 (LS 0012-0708) skall avse SL-koncernen och
inte vara begränsad till AB Storstockholms Lokaltrafik,
att ingen borgensavgift därvid skall utgå, att förklara ärendebeslutet omedelbart justerat.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 16 januari 2002.

