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Landstingsstyrelsen

Försäljning av aktier i Stockholm Terminal AB

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

ÄRENDET
AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse föreslår försäljning av aktier i Stockholm
Terminal AB.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna försäljningen av AB Storstockholms Lokaltrafiks aktieinnehav om 400
aktier i Stockholm Terminal AB varav 300 aktier till Stockholms stad och 100 aktier
till Jernhusen AB till priset 7 000 kronor per aktie samt i enlighet med övriga villkor
i överenskommelsen mellan Stockholms stad, Jernhusen AB och AB Storstockholms
Lokaltrafik.
Att ägarinnehav kontinuerligt omprövas utifrån förändrade behov är en nödvändig
del av att ta ägaransvar.
Landstingsfullmäktige beslöt den 12 oktober 2004 att godkänna försäljningen av
SL:s aktieinnehav i Stockholm Terminal AB till Jernhusen AB. Avtalet förföll dock,
eftersom godkännande från Jernhusens styrelse inte erhållits. SL har därefter tillsammans med Jernhusen, Stockholms stad och Stockholm Terminal fortsatt att arbeta

Bilagor
1 Aktieöverlåtelseavtal
2 Principöverenskommelse mellan Stockholms stad, Jernhusen AB och AB
Storstockholms Lokaltrafik
3 MP-ledamotens och V-ersättarens reservation i SL
4 Verkställande direktörens förslag i SL
2010-01-11
5 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
2010-03-01
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för en långsiktig lösning för terminalens verksamhet och träffat en principöverenskommelse som ska gälla för Cityterminalens fortsatta nyttjande och drift.
I anslutning till principöverenskommelsen har träffats en överenskommelse om att
sälja SL:s innehav om 400 aktier i Stockholm Terminal AB så att 30 procent, 300
aktier, säljs till Stockholms stad och 10 procent, 100 aktier, säljs till Jernhusen AB,
till priset av 7 000 kronor per aktie, vilka efter förvärvet kommer att äga 50 procent
vardera i Stockholm Terminal AB.
Försäljningen till extern intressent bedöms inte som rimlig. Den köpeskilling som var
överenskommen vid den tidigare diskuterade överlåtelsen till Jernhusen motsvarade
nominellt värde. Det nya avtalsförslaget innebär därmed väsentligt förbättrade villkor.

Catharina Elmsäter-Svärd

Christer G Wennerholm

Per-Inge Buskas

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2010-03-10

3
LS 1002-0115

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse har den 26 januari 2010, enligt verkställande direktörens förslag, föreslagit landstingsfullmäktige att godkänna aktieöverlåtelse.
MP-ledamoten och V-ersättaren reserverade sig till förmån för sitt förslag att avslå
förslaget till beslut (bilaga).
Verkställande direktörens förslag den 11 januari 20210 bifogas (bilaga).

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 1 mars 2010 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna försäljningen
av AB Storstockholms Lokaltrafiks aktieinnehav om 400 aktier i Stockholm Terminal AB varav 300 aktier till Stockholms stad och 100 aktier till Jernhusen AB till
priset 7 000 kronor per aktie samt i enlighet med övriga villkor i överenskommelsen.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 10 mars 2010.

