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Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB
AB till Landstinget i Östergötland
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås godkännande av en riktad nyemission av aktier i
Mälardalstrafik MÄLAB AB (MÄLAB) till Landstinget i Östergötland.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 mars 2013
Utdrag ur protokoll fört vid MÄLAB:styrelsemöte den 12 december 2012
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna bilagt förslag på planerad riktad nyemission av aktier i
Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland
att uppdra åt stämmoombudet att vid bolagsstämma för Mälardalstrafik
MÄLAB AB rösta för förslaget på riktad nyemission av aktier i bolaget till
Landstinget i Östergötland.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Befintliga aktieägare i MÄLAB är överens om att Landstinget i Östergötland
ska beredas möjlighet att inträda som aktieägare i bolaget. MÄLAB:s
styrelses förslag till riktad nyemission är av sådan karaktär att den bör
godkännas.
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Bakgrund
MÄLAB ägs idag av Stockholms läns landsting med 40 % och landstingen i
Uppsala, Västmanland och Örebro län samt Kommunalförbundet
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet med 18 % vardera.
Mot bakgrund av den avsiktsförklaring om utveckling av den regionala
tågtrafiken som tecknats mellan MÄLAB:s ägare ska Landstinget i
Östergötland beredas möjlighet att gå in som ägare i bolaget.
En utökning av ägarkretsen kan antingen ske genom att befintliga ägare
säljer aktier till den nya ägaren eller genom att bolaget emitterar nya aktier
till den nya ägaren.
MÄLAB:s styrelse har den 12 december 2012 bl.a. beslutat att fastställa
förslag till nyemission av aktier samt att tillsända ägarna förslaget jämte
övriga handlingar i ärendet för att ge de beslutande församlingarna
möjlighet att ta ställning till förslaget innan beslut fattas.
Utökningen av bolagets aktiekapital föreslås göras genom en riktad
emission av 18 aktier till Landstinget i Östergötland till kvotvärdet 5 000
kronor per aktie. Antalet aktier skulle därmed öka från 120 till 138 och
aktiekapitalet öka från 600 000 kronor till 690 000 kronor. Därigenom
skulle ägarandelen för Landstinget i Östergötland bli lika stort som för
övriga delägare förutom för Stockholms läns landsting som äger 48 aktier.
Efter genomförd nyemission skulle ägarandelen bland befintliga ägare
minskas enligt följande. Stockholms läns landsting minskar sin ägarandel
från 40 procent till ca 35 procent och övriga befintliga delägare minskar sin
ägarandel från 15 procent till cirka 13 procent.
När bolagets ägares beslutande församlingar fått möjlighet att ta ställning
till förslaget planeras beslut om nyemission fattas av bolagsstämman.
Trafiknämnden beslöt den 16 oktober 2012, § 133 (TN 1206-0138) att
godkänna förslag till avsiktsförklaring om den regionala tågtrafiken där det
bl.a. fastslås att Landstinget i Östergötland ska erbjudas att gå in som
delägare i MÄLAB.
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Överväganden
När antalet aktier i ett bolag utökas genom nyemission talar man om
utspädning dvs. varje aktie blir en mindre andel av det totala antalet aktier.
En sådan utspädning får flera konsekvenser vilket märks vid röstande på
bolagsstämman, vid kostnadsfördelning samt vid fördelning av eventuell
vinst i form av aktieutdelning.
Efter föreslagen nyemission kommer landstingets ägarandel att vara
48/138 av bolaget dvs. ca 35 procent. I sammanhanget är särskilt viktigt att
landstinget alltjämt äger mer än en tredjedel av antalet aktier i bolaget.
Genom regler om minoritetsskydd i aktiebolag kan en sådan andel
nämligen hindra ett antal viktiga bolagsstämmobeslut som kräver
tvåtredjedelars majoritet.
I sammanhanget kan även noteras att övriga aktieägare efter föreslagen
nyemission kommer att äga 18/138 av bolaget dvs. cirka 13 procent av
aktierna. Övriga aktieägare skulle alltså även fortsättningsvis, var och en,
äga över en tiondel av det totala antalet aktier i bolaget och därmed fortsatt
kunna åtnjuta särskilda minoritetsskyddsregler.
Sammantaget kommer alltså inte röstningsbalansen vid
bolagsstämmobeslut att ändras på något nämnvärt sätt. Det får anses vara
skäligt att Landstinget i Östergötland erbjuds lika många aktier som övriga
delägare (undantaget Stockholms läns landsting som äger fler). Aktierna
erbjuds till kvotvärdet som är det lägsta tillåtna värdet och det värde som
använts vid tidigare emissioner. Även detta får anses vara skäligt.
Inte heller i övrigt leder förslaget, såvitt framkommit, till negativa
konsekvenser för landstinget eller MÄLAB.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
MÄLAB :s verksamhet finansieras med årliga anslag från ägarna i
proportion till ägandet i bolaget. Föreslagen riktad nyemission till
Landstinget i Östergötland skulle leda till att landstingets ägande i bolaget
minskar från 40 procent till cirka 35 procent. Mot bakgrund härav skulle
även landstingets årliga anslag till bolaget procentuellt minskas i
motsvarande mån. Eventuell vinstutdelning genom aktieutdelning skulle
även minska i motsvarande mån.
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Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Anne Ruiiaquist
Chefsjurist
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Utdrag ur protokoll fört vid MÄLAB styrelsemöte 121212
Närvarande:
ledamöterna Christer G Wennerholm, Erika Ullberg, Tomas Högström, Johan Örjes,
Börje Wennberg, Jonas Karlsson
suppleanter Åsa Kullgren, Magnus Lervik, Tommy Levinsson, Bengt-Åke Nilsson
tjänstemännen Mårten Levin, Carl-Henry Eriksson, Erik Ottoson, Tomas Ahlberg,
Göran Gullbrand, Helena Ekroth, Johan Wadman, Fredrik Eliasson, Sanna Andersson,
Christian Löf, Stenerik Ringqvist (konsult)

§ 8 Riktat nyemission till Landstinget Östergötland
Mårten Levin informerar om emissionen till Landstinget i Östergötland. Syftet är att
möjliggöra för LiÖ att gå in som delägare i MÄLAB. Förslaget är att Bolaget emitterar
aktier genom beslut av bolagsstämman. LiÖ föreslås få samma ägarandel som övriga
län (förutom SLL). Emission till kvotvärdet 5000 SEK per aktie, samma som nyttjats
vid tidigare emissioner. Preliminärt bör beslut om emission kunna fattas vid
årsstämman 22 maj
Styrelsen beslutade
att fastställa förslag till nyemission av aktier i enlighet med bilagt förslag
tillsända ägarna förslaget jämte övriga handlingar i ärendet för att ge de beslutande
församlingarna möjlighet att ta ställning till förslaget innan beslut fattas
att uppdra åt vd och ordförande att vid lämplig tidpunkt med hänsyn till ovan kalla till
extra bolagsstämma för beslut om nyemission

Vid protokollet

Sanna Andersson

Rätt utdraget ur protokollet intygas

