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Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät
AB (KS/2015:257)
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att en tilläggsköpeskilling om 13,75 miljoner
kronor ska utgå till AB Botkyrkabyggen. Detta motsvarar skillnaden mellan
tidigare avtalad köpeskilling om 2,75 miljoner kronor och AB Botkyrkabyggens bokförda värde på aktierna i Botkyrka Stadsnät AB om 16,5 miljoner kronor.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i december 2013 om förvärva samtliga aktier
i Botkyrka Stadsnät AB från AB Botkyrkabyggen.
AB Botkyrkabyggen hade vid försäljningen av Botkyrka Stadsnät ett aktiekapital om 16,5 miljoner kronor. Avsikten var att köpeskillingen skulle motsvara AB Botkyrkabyggens aktiekapital i Botkyrka Stadsnät. Den köpskilling som fastställdes vid beslutet 2013 uppgick till 2,75 miljoner kronor, dvs
en skillnad på 13,75 miljoner kronor.
Vid granskning av årsbokslutet 2014 i AB Botkyrkabyggen upptäcktes att
AB Botkyrkabyggen hade kvar ett bokfört värde om 13,75 miljoner kronor
inom eget kapital som är hänförligt till det tidigare ägandet i Botkyrka
Stadsnät AB. Då ägandet övergick till kommunen i januari 2014 finns inte
någon legal rätt att låta beloppet ligga kvar. AB Botkyrkabyggen har därför
bokfört 13,75 miljoner kronor som en fordran på kommunen i årsbokslutet. I
koncernbokslutet upptäcktes det att kommunen inte har en motsvarande
skuld till AB Botkyrkabyggen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår efter samråd med kommunens och
bolagets respektive revisorer samt skattespecialist på PwC att en tilläggsköpeskilling ska utgå motsvarande skillnaden mellan den avtalade köpeskil-
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lingen och AB Botkyrkabyggens bokförda värde på aktierna i Botkyrka
Stadsnät AB.
Görs detta kommer aktiekapitalet i kommunens balansräkning för Botkyrka
Stadsnät att uppgå till 16,5 miljoner kronor och kommunens långfristiga
skulder ökar med 13,75 miljoner kronor. Detta kommer inte att ge någon effekt på kommunens resultat.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2015-03-24.
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Förvärv av aktier i Botkyrka Stadsnät AB 2014 – rättelse av
beslut från december 2013 DnrKS/2013:639
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att en tilläggsköpeskilling om 13,75 miljoner
kronor ska utgå till AB Botkyrkabyggen. Detta motsvarar skillnaden mellan
tidigare avtalad köpeskilling om 2,75 miljoner kronor och AB Botkyrkabyggens bokförda värde på aktierna i Botkyrka Stadsnät AB om 16,5 miljoner
kronor.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i december 2013 om förvärva samtliga aktier
i Botkyrka Stadsnät AB från AB Botkyrkabyggen.
AB Botkyrkabyggen hade vid försäljningen av Botkyrka Stadsnät ett aktiekapital om 16,5 miljoner kronor. Avsikten var att köpeskillingen skulle motsvara AB Botkyrkabyggens aktiekapital i Botkyrka Stadsnät. Den köpskilling som fastställdes vid beslutet 2013 uppgick till 2,75 miljoner kronor, dvs
en skillnad på 13,75 miljoner kronor.
Vid granskning av årsbokslutet 2014 i AB Botkyrkabyggen upptäcktes att
AB Botkyrkabyggen hade kvar ett bokfört värde om 13,75 miljoner kronor
inom eget kapital som är hänförligt till det tidigare ägandet i Botkyrka
Stadsnät AB. Då ägandet övergick till kommunen i januari 2014 finns inte
någon legal rätt att låta beloppet ligga kvar. AB Botkyrkabyggen har därför
bokfört 13,75 miljoner kronor som en fordran på kommunen i årsbokslutet. I
koncernbokslutet upptäcktes det att kommunen inte har en motsvarande
skuld till AB Botkyrkabyggen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår efter samråd med kommunens och
bolagets respektive revisorer samt skattespecialist på PwC att en tilläggsköpeskilling ska utgå motsvarande skillnaden mellan den avtalade köpeskillingen och AB Botkyrkabyggens bokförda värde på aktierna i Botkyrka
Stadsnät AB.
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Görs detta kommer aktiekapitalet i kommunens balansräkning för Botkyrka
Stadsnät att uppgå till 16,5 miljoner kronor och kommunens långfristiga
skulder ökar med 13,75 miljoner kronor. Detta kommer inte att ge någon effekt på kommunens resultat.
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