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Avyttringsprocess – fjärrvärmerörelsen
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. påbörja en avyttringsprocess avseende SEVAB Strängnäs Energi ABs
fjärrvärmerörelse, inför slutligt beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, om en eventuell försäljning,
2. ge förvaltningen i uppdrag att upphandla konsultstöd för
avyttringsprocessen av SEVAB Strängnäs Energi ABs fjärrvärmerörelse.
Yrkanden

Maria Nerby (C) yrkar på bordläggning av ärendet.
Jan Rudengren (L) och Catharina De Geer (KD) yrkar bifall till Maria Nerbys (C)
bordläggningsyrkande.
Magnus Stuart (S) yrkar avslag till Maria Nerbys (C) bordläggningsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller
bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden finner sedan att det endast finns ett förslag till beslut och att detta
blir kommunstyrelsen beslut.
Beskrivning av ärendet

Sveriges kommuner står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska
utmaningar. Det är framför allt en följd av befolkningsutvecklingen som bland
annat innebär att allt fler äldre kommer att behöva stöd och service de
kommande åren.
Strängnäs kommunkoncern har dessutom en hög skuldsättning och står
samtidigt inför en rad nödvändiga satsningar och investeringar inom
kärnverksamheterna.
För att hantera detta så fattade kommunstyrelsen hösten 2017 beslut om en
”Långsiktig ekonomisk plan (LEP) 2030”.
Under 2018 och 2019 har stora delar av planen genomförts.
Ett område som belystes, var vilka säljbara tillgångar som kommunkoncernen
har. En första utredning visade att det framförallt är inom SEVAB som det finns
säljbara tillgångar av värde. Detta medförde att en fördjupad utredning
genomfördes (bifogas ”maskad” på grund av konkurrenskänslig information).
Denna ledde fram till slutsatsen att även om ”samtliga tillgångar är attraktiva
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tillgångar till vilket det finns otaliga intressenter”, föreslå ett påbörjande av en
avyttringsprocess gällande SEVAB:s fjärrvärmerörelse.
En avyttringsprocess är komplex och en viktig förutsättning för att lyckas är att
anlita externa rådgivare med rätt kompetens som säkerställer korrekta
förberedelser och att processen genomförs på ett korrekt sätt.
En konkurrensutsatt process säkerställer att kommunen och kommuninvånarna
får bästa möjliga villkor (sett utifrån urvalskriterierna) vid en eventuell affär.
Likabehandling är viktig, det vill säga att alla intressenter ska ta del av samma
information och ha samma möjligheter att inkomma med bud.
Det ska vara en transparent process och upplägg när det gäller syfte,
processupplägg, urvalskriterier och verksamheten (notera dock att det rör sig om
en sluten budgivning).
Avyttringsprocessen avslutas med signering, det vill säga att parterna skriver
under försäljningsavtal. Innan detta kan ske kommer frågan komma upp för
slutligt beslut i först Kommunstyrelsen och sedan i Kommunfullmäktige.

Det finns fler vinster med en försäljning än att förbättra kommunens ekonomi,
till exempel att stärka den långsiktiga kundnyttan och att hantera
hållbarhetsfrågorna på ett bra och innovativt sätt. För att säkerställa detta är
valet av urvalskriterier för bud viktigt. Förutom pris (köpeskilling) för
verksamheten, skulle det kunna handla om miljö/hållbarhet, det vill säga hur en
tilltänkt köpare jobbar med hållbarhetsfrågor, policyer, planer kring framtida
bränslemix i fjärrvärmeproduktionen etc. Men också exempelvis prisfilosofi
(kund) och innovation/digitalisering.
Justerandes sign
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Om Strängnäs kommun blir minoritetsägare (det vill säga inte säljer samtliga
aktier), så kan inflytande säkras genom ett aktieägaravtal. Det råder naturligtvis
viss avvägning mellan sådana regleringar och pris. Det skulle kunna röra
prissättning, investeringar eller/och framtida avyttring. På kort sikt (1-3 år) är det
möjligt att reglera pris i kronor, på längre sikt är det svårt att sätta hård reglering
på pris givet omvärldsfaktorer. Möjligt att genom avtalet styra förpliktelser kring
investeringar så att nätet även framgent fungerar tillfredsställande och att nya
områden ansluts. Ifall en ny ägare någon gång i framtiden vill avyttra
verksamheten finns möjligheten att lägga in en hembudsklausul (förköpsrätt)
eller skrivning om att sälja innehavet på samma villkor.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Ett av huvudskälen till en försäljning av SEVAB:s fjärrvärmerörelse är att stärka
kommunens ekonomi och minska belåningen och framtida finansieringsbehov.
Konsultkostnaderna finansieras av köpeskillingen och är kända efter att en
upphandling är genomförd. Den indikativa nivån är dock 1,5% av köpeskilling (så
kallad ”success fee” ifall det blir affär) och ett månatligt arvode på cirka 0,15 mkr.
Till detta kommer timbaserade arvoden för eventuellt stöd inom finans och/eller
juridik (till exempel ”financial vendor due diligence”, det vill säga en finansiell
företagsbesiktning initierad av säljaren/kommunen). Uppskattade totala arvoden
för dessa är 2-3 mkr.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Förvaltningen kommer kontinuerligt att informera kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Ordförandeförslag, Avyttringsprocess – fjärrvärmerörelsen, 2019-12-13
Rapport, Utredning av förutsättningarna ur ett kund-, bolags-och finansiellt
perspektiv för en försäljning av delar av SEVAB Strängnäs Energi AB:s
verksamhet: elnät, fjärrvärme samt stadsnät (”maskad av sekretesskäl”).
Tjänsteutlåtande, Långsiktig ekonomisk plan (Dnr KS/2016:649)
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
SEVAB Strängnäs Energi AB
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Ekonomiavdelningen

Handläggare
Per Malmquist
0152-293 48

Avyttringsprocess - fjärrvärmerörelsen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge förvaltningen i uppdrag att upphandla konsultstöd för och påbörja
avyttringsprocessen av SEVAB:s fjärrvärmerörelse inför slutligt beslut om
en eventuell försäljning i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet

Sveriges kommuner står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska
utmaningar. Det är framför allt en följd av befolkningsutvecklingen som bland
annat innebär att allt fler äldre kommer att behöva stöd och service de
kommande åren.
Strängnäs kommunkoncern har dessutom en hög skuldsättning och står
samtidigt inför en rad nödvändiga satsningar och investeringar inom
kärnverksamheterna.
För att hantera detta så fattade kommunstyrelsen hösten 2017 beslut om en
”Långsiktig ekonomisk plan (LEP) 2030”.
Under 2018 och 2019 har stora delar av planen genomförts.
Ett område som belystes, var vilka säljbara tillgångar som kommunkoncernen
har. En första utredning visade att det framförallt är inom SEVAB som det finns
säljbara tillgångar av värde. Detta medförde att en fördjupad utredning
genomfördes (bifogas ”maskad” på grund av konkurrenskänslig information).
Denna ledde fram till slutsatsen att även om ”samtliga tillgångar är attraktiva
tillgångar till vilket det finns otaliga intressenter”, föreslå ett påbörjande av en
avyttringsprocess gällande SEVAB:s fjärrvärmerörelse.
En avyttringsprocess är komplex och en viktig förutsättning för att lyckas är att
anlita externa rådgivare med rätt kompetens som säkerställer korrekta
förberedelser och att processen genomförs på ett korrekt sätt.
En konkurrensutsatt process säkerställer att kommunen och kommuninvånarna
får bästa möjliga villkor (sett utifrån urvalskriterierna) vid en eventuell affär.
Likabehandling är viktig, det vill säga att alla intressenter ska ta del av samma
information och ha samma möjligheter att inkomma med bud.
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Det ska vara en transparent process och upplägg när det gäller syfte,
processupplägg, urvalskriterier och verksamheten (notera dock att det rör sig om
en sluten budgivning).
Avyttringsprocessen avslutas med signering, det vill säga att parterna skriver
under försäljningsavtal. Innan detta kan ske kommer frågan komma upp för
slutligt beslut i först Kommunstyrelsen och sedan i Kommunfullmäktige.

Det finns fler vinster med en försäljning än att förbättra kommunens ekonomi,
till exempel att stärka den långsiktiga kundnyttan och att hantera
hållbarhetsfrågorna på ett bra och innovativt sätt. För att säkerställa detta är
valet av urvalskriterier för bud viktigt. Förutom pris (köpeskilling) för
verksamheten, skulle det kunna handla om miljö/hållbarhet, det vill säga hur en
tilltänkt köpare jobbar med hållbarhetsfrågor, policyer, planer kring framtida
bränslemix i fjärrvärmeproduktionen etc. Men också exempelvis prisfilosofi
(kund) och innovation/digitalisering.
Om Strängnäs kommun blir minoritetsägare (det vill säga inte säljer samtliga
aktier), så kan inflytande säkras genom ett aktieägaravtal. Det råder naturligtvis
viss avvägning mellan sådana regleringar och pris. Det skulle kunna röra
prissättning, investeringar eller/och framtida avyttring. På kort sikt (1-3 år) är det
möjligt att reglera pris i kronor, på längre sikt är det svårt att sätta hård reglering
på pris givet omvärldsfaktorer. Möjligt att genom avtalet styra förpliktelser kring
investeringar så att nätet även framgent fungerar tillfredsställande och att nya
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områden ansluts. Ifall en ny ägare någon gång i framtiden vill avyttra
verksamheten finns möjligheten att lägga in en hembudsklausul (förköpsrätt)
eller skrivning om att sälja innehavet på samma villkor.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Ett av huvudskälen till en försäljning av SEVAB:s fjärrvärmerörelse är att stärka
kommunens ekonomi och minska belåningen och framtida finansieringsbehov.
Konsultkostnaderna finansieras av köpeskillingen och är kända efter att en
upphandling är genomförd. Den indikativa nivån är dock 1,5% av köpeskilling (så
kallad ”success fee” ifall det blir affär) och ett månatligt arvode på cirka 0,15 mkr.
Till detta kommer timbaserade arvoden för eventuellt stöd inom finans och/eller
juridik (till exempel ”financial vendor due diligence”, det vill säga en finansiell
företagsbesiktning initierad av säljaren/kommunen). Uppskattade totala arvoden
för dessa är 2-3 mkr.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Förvaltningen kommer kontinuerligt att informera kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Rapport, Utredning av förutsättningarna ur ett kund-, bolags-och finansiellt
perspektiv för en försäljning av delar av SEVAB Strängnäs Energi AB:s
verksamhet: elnät, fjärrvärme samt stadsnät (”maskad av sekretessskäl”).
Tjänsteutlåtande, Långsiktig ekonomisk plan (Dnr KS/2016:649)
Beslutet skickas till

SEVAB

Lars Ekström
Kommundirektör

Per Malmquist
Ekonomichef

Infrastructure

SEVAB
Utredning av förutsättningarna ur ett kund-, bolagsoch finansiellt perspektiv för en försäljning av delar
av SEVAB Strängnäs Energi AB:s verksamhet: elnät,
fjärrvärme samt stadsnät
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och konfidentiell
28 september 2018
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Finansiellt perspektiv
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Medelvärde för riket

Strängnäs kommun bedömer att
investeringsbehovet i kommunens
verksamheter uppgår till ca 5 mdr SEK de
närmsta 10-15 åren, varav ca 1,5 mdr SEK är
hänförligt till SEVAB.
Redan idag har Strängnäs kommun en
högre kommunal skuld per invånare än
medelvärdet i Sverige. Kommunkoncernens
låneskuld uppgick år 2016 till ca 72
tSEK/invånare och medelvärdet i Sverige
uppgick till 52 tSEK/invånare.
För att möta det framtida
investeringsbehovet och förbättra den
finansiella strukturen i kommunen har
kommunstyrelsen i Strängnäs kommun
beslutat att utreda förutsättningarna för en
avyttring av en eller flera verksamheter i
SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB).

SEVAB
PwC
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1 Sammanfattning

Vad gäller kvalitet, investeringar och utbyggnad bedöms
konsekvenserna av en avyttring är begränsade. Prishöjningar för
fjärrvärme och fiberanslutning begränsas av konkurrens medan
risken är relativt stor att elnätstariffen höjs kraftigt vid en avyttring.

Kundperspektiv

Kommun
Västerås
Enköping
Håbo
Eskilstuna
Strängnäs
Flen
Gnesta
Nykvarn

•

•
•

•

Nät

Elnätsföretag
Mälarenergi
Ena Energi
E.ON Värme
EEM
SEVAB
Rindi Energi
Rindi Energi
Telge nät

Pris 2017,
SEK/MWh
792
923
870
715
898
899
969
1 114

Fjärrvärmetarifferna i Strängnäs kommun
är något högre än genomsnittet bland
angränsande kommuner. Priserna bedöms
dock som marknadsmässiga och risken för
en större höjning bedöms liten.
Vid en avyttring förlorar kommunen
möjligheten att påverka bolaget i
förhållande till kommunens miljömål.
Andelen producerad värme med
förnyelsebara bränslen uppgick till 98,1%
år 2017 och överträffade därmed målet på
97%.
Vi bedömer att risken att kvaliteten på
tjänsten till invånarna försämras är liten till
följd av regleringen av verksamheten och
konkurrens med andra
uppvärmningsformer.

SEVAB
PwC

Fiber
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•

•

•
•

Då bolaget har stort regulatoriskt utrymme
för att höja tarifferna beror
tariffutvecklingen i SEVAB till stor del på
hur ägaren till verksamheten avser att
utnyttja de ramar och framför allt det
överskott från föregående period.
Elnätstarifferna skiljer sig stort mellan
SEVABs och Vattenfalls elnät i Strängnäs
kommun. Vattenfalls priser är ca 53%
högre än SEVABs.
En försäljning av Nätsverksamheten
riskerar att medföra en ökning av tarifferna
med ca 50%.
På kort sikt kan dock tarifförändringar
regleras i avtal mellan kommunen och en
potentiell köpare.

Strängt personlig och konfidentiell
Konfidentiellt

•

•

•

Vid en avyttring förlorar kommunen
kontrollen över utbyggnaden av fibernätet,
pris för anslutning och
underhållsinvesteringar. Endast under en
kortare period kan detta regleras i avtal.
En avyttring av Fiber bedöms främst påverka
den framtida utbyggnadstakten då
konkurrenssituationen i kommunen medför
begränsningar i att höja
anslutningsavgifterna.
Det går inte att säkerställa att en privat aktör
arbetar för att kommunens utbyggnadsmål
för fiber ska nås. Framtida utbyggnadstakt
bör därför i högsta möjliga mån säkerställas i
köpeavtal.
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Lönsamheten i SEVAB sjunker kraftigt vid en avyttring av värme,
elnät och fiberverksamheten. Kassaflödet från de kvarvarande
verksamheterna bedöms inte vara tillräckligt för att finansiera det
relativt omfattande investeringsbehovet i SEVAB varför strukturen
bör ses över

Bolagsperspektivet

Avtalsförhållanden

•

•

•

•
Framförallt VA har framöver ett
stort finansieringsbehov vilket måste
finansieras externt.
Då verksamheterna Återvinning och VA är
av lokal karaktär bedömer ESEM vid en
avyttring av övriga verksamheter att det inte
längre finns ett syfte att bedriva dessa
verksamheter gemensamt och sannolikt bör
ESEM samarbetet i ett sådant scenario
upplösas.
Kommunen bör därför analysera hur dessa
återstående verksamheter på bästa sätt drivs
vidare och i vilken form. Möjliga alternativ
kan vara att återta dessa verksamheter inom
förvaltningen eller överlåta verksamheterna
till SFAB

SEVAB
PwC

•
•

•

Integrationen mellan både verksamheterna
och kommunerna bedöms som omfattande
vid samtal med ESEM. Det finns både
integration mellan medarbetare, system
och tillgångar.
Idag allokeras gemensamma kostnader för
stab, service och marknad och försäljning
till de olika verksamheterna.
Verksamhetsområdena fördelar även egna
OH och gemensamma kostnader enligt
nycklar. Övriga kostnader relaterade till
ESEM är direkta kostnader.
Innan en avyttringsprocess bör det
fastställas vilken personal och system som
bör övergå i verksamheterna samt hur
tillgångar som är integrerade ska hanteras.

Strängt personlig och konfidentiell
Konfidentiellt

•

•

Villkoren för ägandet av ESEM regleras i
ett aktieägaravtal mellan SEVAB och EEM.
För att göra ändringar i eller tillägg till
avtalet krävs godkännande av
kommunfullmäktige i Eskilstuna respektive
Strängnäs kommuner.
Avtalet gäller fr om 2014 och under en
period om fem år samt förlängs med tre år
om det inte sägs upp senast 12 månader
innan avtalets utgång.
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PwC bedömer att intresset för tillgångarna kommer vara stort
oberoende av hur kommunen väljer att strukturera transaktionen. Ett
relativt omfattande förberedande arbete kvarstår dock innan
verksamheterna är redo för en försäljning

Avyttringsprocessen

Bolagsförfarande

Intressenter

Process framåt

Strängnäs
kommun

SEVAB

Beslut

Förbered
bolagisering

NyAB

Initiera den
externa avyttringsprocessen

Övrig verksamhet Värme, El, Fiber
Intresse- och Dotterföretag

Det finns tre alternativa förfaranden vid en
försäljning av verksamheterna:
Inkråmsförsäljning
1. SEVAB avyttrar inkråmet till de
verksamheter som man avser att sälja externt
direkt till slutlig köpare. Ersättningen uppgår
till marknadsvärde.
Bolagstransaktion
2. Strängnäs kommun förvärvar ett s.k.
lagerbolag. SEVAB överlåter verksamheterna
till NyAB genom s.k. underprisöverlåtelser,
varefter aktierna i NyAB avyttras externt.
3. SEVAB överlåter de verksamheter som ska
vara kvar i kommunens ägo till NyAB genom s.k
underprisöverlåtelser, varefter SEVAB avyttras
externt.

SEVAB
PwC

•

•
•

Hur tillgångarna ska struktureras vid en
avyttring beror främst på kommunens
preferenser och vilken typ av köpare
kommunen föredrar.
Vi uppskattar att intresset för SEVABs
tillgångar kommer att vara stort hos såväl
industriella som finansiella intressenter.
Vi bedömer att en försäljning av alla
verksamheter tillsammans innebär mindre
komplexitet och osäkerhet i processen, men
vid en försäljning separat kan kommunen
utvärdera bud på respektive verksamhet
separat och välja ut bästa budet för
respektive verksamhet och på så sätt
maximera nyttan för kommunen

Strängt personlig och konfidentiell
Konfidentiellt

•

För fortsatt arbete krävs beslut om
avyttring i kommunfullmäktige. Därefter
kan förberedelse av en bolagisering av de
tillgångar som ska säljas påbörjas. Först
efter att bolagiseringen har förberetts kan
en försäljningsprocess påbörjas.
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Bakgrund

2

2 Bakgrund

Uppdragsöversikt

Uppdrag
och syfte

PwC har fått i uppdrag av Strängnäs Kommun genom Per Malmquist, att analysera förutsättningarna för att avyttra vissa delar av SEVAB
Strängnäs Energi AB:s verksamhet, särskilt elnät, fjärrvärme och stadsnät.
I utredningen ska ingå att inledningsvis samla information om SEVABs tillgångar och genomföra en värdering av dessa. Fokus ska vara på
de delar som identifierats som potentiella kandidater för avyttring. För att sätta dessa i ett sammanhang och ge en helhetsbeskrivning av
bolaget behöver även övriga området beskrivas översiktligt.
I analysen bör det, förutom de vanliga måtten avseende resultat- och balansräkningar, ingå beskrivningar av förväntade investeringsbehov,
soliditetsutveckling samt en komplett kassaflödesanalys. Kassaflödesanalysen bör inkludera en uppställning som separat visar effekterna
på kassaflödet såväl från förväntade investeringar (underhålls- och nyinvesteringar) som från löpande verksamhet.
Konsekvensanalyser behöver också upprättas för de olika alternativ som kommer ifråga. Det vill säga om ett eller flera affärsområden
avyttras, hur ser då framtiden ut för de kvarvarande. Även relationen till driftbolaget ESEM som samägs med Eskilstuna kommun behöver
analyseras.

Källor och
tillhandahållen
information

Bedömt värde i rapporten representerar vår kvalificerade bedömning baserat på tillgängligt material samt tillvägagångssätt beskrivna i
denna rapport. Den information och de källor som använts listas i Bilaga 1. Vi vill dock understryka att värdering inte är en exakt
vetenskap utan har inslag av subjektiv bedömning, varför olika aktörer kan komma till olika slutsatser om marknadsvärdet av ett bolag.

Definition av
marknadsvärde

Med marknadsvärde menas det förväntade pris till vilken en överlåtelse skulle ske på en öppen och oreglerad marknad mellan en villig
köpare och en villig säljare, då köparen inte är tvingad att köpa och säljaren inte är tvingad att sälja och båda har likvärdig och relevant
information.
Priset vid en faktisk överlåtelse kan avvika från ett bedömt marknadsvärde bland annat till följd av förhållanden i den specifika
överlåtelsesituationen, såsom t ex parternas subjektiva bedömningar av målbolagets utvecklingsmöjligheter och risksituation,
förhandlingsstyrka samt möjliga synergieffekter.

Begränsningar

Vi har inom ramen för detta uppdrag inte utfört någon granskning eller revision av det material och de uppgifter vi erhållit från Bolaget.
Kostnader relaterade till ESEM är fördelas först mellan verksamhetsområdena sedan mellan Eskilstuna och Strängnäs. Vi har inom ramen
för detta arbete inte haft möjlighet att verifiera storleken på dessa kostnader.
Vi har inom ramen för detta uppdrag inte heller beaktat möjliga dissynergier som uppstår till följd av en separation av verksamheterna
eller haft möjlighet att kvantifiera hur mycket en sådan skulle kunna uppgå till.
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Kommunen är i behov av omfattande investeringar under de
kommande åren, samtidigt har kommunen en låneskuld per invånare
som är högre än det nationella medianvärdet.

Strängnäs kommun

Kommunstruktur

Introduktion

•
Strängnäs kommun

Strängnäs kommun äger 100% av SEVAB Strängnäs Energi AB. SEVAB
Strängnäs Energi AB och är moderbolag i energikoncernen och omfattar
verksamhetsområdena Värme, VA och Återvinning. Dotterbolaget, SEVAB Nät
AB omfattar verksamhetsområdena Nät samt Fiber.

‒
SEVAB Strängnäs Energi AB
(100%)

Eskilstuna Strängnäs
Energi och Miljö AB
(25%)

Eskilstuna
Strängnäs
Elförsäljning AB

SEVAB Nät
AB (100%)

Fibra AB
(11%)

•

Den löpande verksamheten bedrivs sedan 2013 i ett med Eskilstuna Energi
och Miljö AB gemensamt driftbolag, ESEM. ESEM grundandes för att
tillvarata synergier mellan bolagen, öka effektiviteten och därmed minska
driftskostnaderna. Eskilstuna äger 75% och Strängnäs 25% av aktierna i
ESEM.

•

Strängnäs kommun står inför omfattande investeringar under de kommande
10-15 åren om mellan 3-5 mdr SEK, varav ca 1,5 mdr är hänförligt till SEVAB.

•

Redan idag har Strängnäs kommun en högre kommunal skuld per invånare
än medianen i Sverige. Den kommunala skulden uppgick enligt
Kommuninvest år 2016 till ca 72 tSEK per invånare och medianen i Sverige
för låneskulden per invånare uppgår till 52 tSEK per invånare.

•

En förstudie genomfördes september 2017 för att analysera, kategorisera och
prioritera säljbara tillgångar inom Strängnäs kommun.

Strängnäs
Fastighets AB
(100%)

SEVAB
Energiförsäljning
AB

Strängnäs
Bostad AB
(100%)

Eskilstuna Energi
och Miljö
Försäljning AB

Låneskuld
perinvånare
invånare
Låneskuld per
100

tSEK

80
60

71

72

75

78

68

77

72

44

46

51

52

41

48

39

40

2010

2011

2012

Strängnäs kommun

SEVAB
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‒
•

20

2013

2014

2015

2016

Under verksamhetsåret 2016 överläts dotterbolaget SEVAB
Energiförsäljning AB som är verksamt inom elhandel till Eskilstuna
Strängnäs Elförsäljning AB där SEVAB Strängnäs Energi AB äger 37% av
bolaget.

I denna fann man att de tillgångar som bedöms ha en väsentlig
värdepotential innefattar nät- och fjärrvärmeverksamheten inom SEVAB.

Till följd av denna utredning tog kommunstyrelsen i Strängnäs kommun den
8 november 2017 beslut att uppdra till förvaltningen att utreda
förutsättningarna ur ett kund- bolags och finansiellt perspektiv för en
försäljning av delar av SEVAB Strängnäs Energi AB:s verksamhet: elnät,
fjärrvärme samt stadsnät.

Medelvärde för riket

Strängt personlig och konfidentiell
Konfidentiellt
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SEVAB Strängnäs Energi AB med dotterbolag omfattar
verksamheterna värme, VA, återvinning, elhandel, elnät och fiber.

SEVAB

SEVAB verksamhet

466

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
-

434

445

18%

430

16%
385

12%

15%

11%

•

Värme står för den största omsättningen inom SEVAB följt av Nät, VA,
Återvinning och Fiber. SEVABs resultat före avskrivningar (EBITDA)
uppgick till ca 136 MSEK 2017, varav merparten relaterade till Nät (40
MSEK) och Värme (53 MSEK)

•
•

SEVABs resultat före skatt uppgick år 2017 till 35,2 MSEK.

16%
14%
12%

11%

10%
8%

EBIT, %

Omsättning, MSEK

Omsättning och EBIT% SEVAB koncern

6%
4%
2%
0%
2013

2014

2015

2016

Total omsättning

2 017

EBIT%

Omsättning och EBITDA per affärsområde (2017)

Den löpande verksamheten bedrivs sedan 2013 i ett med Eskilstuna
Energi och Miljö AB gemensamt driftbolag, ESEM. ESEM grundandes
för att tillvarata synergier mellan bolagen, öka effektiviteten och därmed
minska driftskostnaderna. Eskilstuna äger 75% och Strängnäs 25% av
aktierna i ESEM.

‒

Kostnader relaterade till ESEM är fördelas först mellan
verksamhetsområdena sedan mellan Eskilstuna och Strängnäs.

‒

Fördelning mellan verksamhetsområdena sker utefter olika
värdedrivande faktorer såsom exempelvis antal medarbetare.
Uppdelningen mellan kommunerna är mer schablonartad där
fördelningen enligt Bolaget baseras på antingen en 75/25 baserat på
ägarandel eller en 80/20 baserat på antal anställda innan ESEM
övertog personalen.

‒

Vi har inom ramen för detta arbete inte haft möjlighet att verifiera
storleken på dessa kostnader.

160
134

140
120

96

MSEK

100
80

77

71

53

60

40

40
20

25
9

9

5

-

Återvinning

VA

Värme
Omsättning

Elnät

Fiber

EBITDA

Källa: Information från Bolaget, Infotorg
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Värdering

3

3 Värdering

Värderingsansats

Det översiktliga marknadsvärdet på SVEABs aktier har bedömts
genom en avkastningsvärdering vilken har rimlighetsbedömts med
hjälp av en relativvärdering

Avkastningsvärdering

Relativvärdering

•

•

Avkastningsvärdering innebär att värdet härleds genom en diskontering
av företagets eller rörelsens förväntade framtida kassaflöde.
Avkastningsvärdering används idag vanligtvis som huvudmetod vid
värdering av icke börsnoterade tillgångar
Det kassaflöde som utgör grund för avkastningsvärdeberäkningen är i
normalfallet det kassaflöde som rörelsen förväntas generera oberoende av
finansieringen. Det innebär att kassaflödet inte är påverkat av t ex
prognostiserade räntekostnader eller utdelningar. Däremot belastas
rörelsens prognostiserade kassaflöde med skatt, vilket innebär att
diskonteringsräntan måste återspegla en vägd kapitalkostnad för eget
kapital och lånefinansiering efter skatt. Det avkastningsvärde som
beräknas utifrån kassaflödet ger värdet av det operativa kapitalet
(”rörelsen”) förutsatt en viss fastställd initial rörelsekapitalnivå

SEVAB
PwC

•

Relativvärdering innebär att ett bolags värde härleds utifrån hur liknande
bolag prissätts på börsen eller har prissatts vid transaktioner

•

Vid relativvärdering används prisrelaterade nyckeltal som t ex pris i
relation till omsättning, resultat, eller volym. Utgångspunkten för
värderingen kan sägas vara att den prissättning som redovisar andra
aktörers bedömning av det jämförbara bolagets risksituation (kalkylränta)
och tillväxtpotential, vilka således kan vara relevanta som underlag för den
aktuella värderingen

•

Strävan är att finna bolag med så likartad verksamhet och struktur som
möjligt i förhållande till det bolag som ska värderas. Det är dock ofta svårt
att erhålla information om prissättning vid överlåtelser av aktier i icke
börsnoterade bolag. Vidare är kända transaktionspriser dessutom ofta
osäkra som jämförelsegrund då de kan vara influerade av förhållanden i
den specifika överlåtelsesituationen

•

Skillnader mellan jämförelsebolagen och det bolag som ska värderas
avseende bl a storlek och verksamhetsinriktning måste beaktas. Dessa
skillnader påverkar affärsrisk samt värdedrivare såsom tillväxtpotential
och marginal, vilket motiverar olika nivåer på värde och därav
resulterande multiplar

•

Inga börsnoterade bolag är helt jämförbara med SEVABs verksamheter
utifrån verksamhetsinriktning och storlek. Vi har därför valt att inte
beakta en sådan jämförelse vid avstämningen av det beräknade
avkastningsvärdet.

•

En transaktionsbaserad relativvärdering bedöms vara en mer tillförlitlig
värdemätare med anledning av att mer jämförbara tillgångar kan
återfinnas bland de transaktioner som skett på marknaden varför vi anser
att metoden kan vara relevant för avstämning av avkastningsvärdet.

Strängt personlig och konfidentiell
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Värme värdering

3.1

3.1 Värme värdering

Affärsområde Värme

Intäktsströmmarna består av värme, el, ånga, elcertifikat och utsläppsrätter.
Produktionen sker främst i ett kraftvärmeverk med ca 98% fossilfritt bränsle
år 2017 varav främst returträ.

Värmeverksamheten

Såld värme
140

131

131
120

131

121

•

SEVAB har ett fjärrvärmenät som är 100 km långt och är främst byggt
under 2000-talet och 2010-talet.

•

Fjärrvärmenätet är idag sammanbyggt mellan tätorterna Strängnäs stad,
Mariefred, Åkers styckebruk, Läggesta samt Tosterön.

•

Totalt är idag ca 1 450 kunder anslutna till fjärrvärmenätet.

•

Huvuddelen av produktionen sker med returträ i kraftvärmeverket i
Strängnäs. Verket byggdes 2008 och i driftsattes under första kvartalet
2009. Verket producerar fjärrvärme, el och ånga.

•

Produktionen i KVVt kompletteras med spets och reservpannor i Läggesta
(träpellets och EO1), Åkers styckebruk (skogsbränslen), Gorsinge (EO1),
Gjutaren (EO1) och vid gamla P10-området (träpellets).

•

Bolaget har en total kapacitet om 58,2 MW samt levererade 131 GWh värme
år 2017.

•

Huvuddelen av intäkterna i verksamheten härstammar från försäljning av
fjärrvärme.

•

För elproduktionen får SEVAB elcertifikat och kommer att ha tilldelning till
början av år 2024.

120

GWh

100
80

60
40

20
2013

2014

2015

2016

2017

Sources: Company website, Infotorg, Nils Holgersson
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3.1 Värme värdering

Fjärrvärmemarknaden i Sverige

Levererad fjärrvärmevolym i Sverige har i genomsnitt ökat med
3,1% per år mellan åren 1970 och 2015, de senaste åren har dock
tillväxten avstannat och uppgår till mindre än 1% per år.

Levererade volymer fjärrvärme

Genomsnittstariffer

•

Urbanisering, energieffektivisering, global uppvärmning och konkurrens
från alternativa värmekällor är faktorer som påverkar fjärrvärmevolymen.

•

Störst påverkan mellan enskilda år har väder och temperatur.

•

I 259 av 290 kommuner är fjärrvärme den dominerande värmekällan i
städerna.

•

Utbyggnad av fjärrvärme har skett sedan 1970-talet. Levererade volymer
fjärrvärme i Sverige har en CAGR på cirka 3,1% mellan 1970 och 2017.

•

Under perioden 2000 till 2015 har tillväxttakten avtagit och den levererade
fjärrvärmevolymen har ökat med en CAGR på 0,7%.

Levererad fjärrvärmvolym
Volymerna ökade 2010
p g a låga temperaturer

70 000

De senaste åren har
temperature varit
varmare än normalåret

Det finns betydande skillnader i prissättning mellan fjärrvärmenät i
Sverige relaterat till bl a prisfilosofi, ägardirektiv, teknik, bränslemix och
geografiska förhållanden.

•

‒

I SEVAB har priserna ökat något mer än genomsnittet i Sverige de
senaste åren. Prisökningen har uppgått till 1,6% i genomsnitt mellan
åren 2012-2017.

Fjärrvärmepris

SEVAB – 898
SEK/MWh

1 000
900
800

50 000

700

0,7%

40 000

30 000

SEK/MWh

GWh

I Sverige har priserna ökat med en CAGR om 2,4% mellan åren 20072017. Prisökningen har dock sjunkit och de senaste 5 åren har
priserna endast stigit med en CAGR om 1,2%.

SEVAB har bland de högre fjärrvärmepriserna i Sverige om 898
SEK/MWh. Detta kan jämföras med genomsnittet om 847 SEK/MWh.
Detta indikerar att det finns begränsade möjligheter att göra markanta
prisökningar inom fjärrvärmeverksamheten utan att tappa volym då
denna är konkurrensutsatt av alternativa värmekällor.

•

60 000

20 000
10 000

‒
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Genomsnitt 847
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Fjärrvärmepris 2017
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3.1 Värme värdering

Priser el och elcertifikat

De senaste åren har vi erfarit historiskt låga priser på el och
elcertifikat, utvecklingen väntas fortsätta framöver.

Historical Electricity prices and futures (EUR/MWh, 2016Elpriser
2017

Elmarknadens utveckling i Sverige

800
700

SEK/MWh

600

Pris SEVAB
SEK/MWh

500

400

•

Eftersom kraftvärmeverket producerar både fjärrvärme och el har en
analys av historiska- och framtida priser gjorts.

•

Priserna på både el och elcertifikat har sjunkit de senaste åren och
baserat på forwardpriserna väntas priserna vara fortsatt låga.

•

Enligt forwardpriserna väntas elpriserna öka något under det
kommande året för att sedan stabiliseras runt 300-350 SEK/MWh
under 2019.

•

Priserna på elcertifikat har i början av 2018 ökat upp mot 150-160
SEK/MWh från tidigare låga nivåer. Marknaden förväntar sig att
priserna kommer att bibehållas på den högre nivån under några år för
att sedan sjunka ner mot 40 SEK/MWh.
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3.1 Värme värdering

Historisk utveckling Värme (1/2)

Resultatutveckling
SEK i tusental

2013

2014

2015

2016

2017

Fjärrvärme
El
Elcert
Utsläppsrätter
Ånga
Intäkter övrigt
Summa intäkter

95 881
12 965
6 718
1 488
9 489
4 249
130 790

93 331
9 495
5 667
1 577
9 065
1 727
120 862

90 437
9 057
4 849
2 390
10 766
3 854
121 353

99 319 105 642
5 952
7 499
3 234
2 130
1 036
998
11 414 11 668
3 929
5 936
124 884 133 873

Råvaror
Bruttoresultat

-42 658
88 132

-37 018
83 844

-33 367
87 986

-38 538 -32 782
86 346 101 091

Köpta tjänster ESEM
EBITDA

-32 940
55 192

-32 202
51 642

-44 000
43 986

-43 485 -48 018
42 861 53 073

Avskrivningar
EBIT

-38 807
16 385

-38 701
12 941

-38 974
5 012

-39 617 -39 952
3 244 13 121

Ränteintäkter
Räntekostnader **
Resultat efter fin post

-36 463
-20 078

-33 656
-20 715

-21 858
-16 846

-16 352 -14 957
-13 108
-1 836

Bokslutsdispositioner
EBT

-31 800
-51 878

-17 935
-38 650

-18 225
-35 071

-22 300 -10 250
-35 408 -12 086

Skatt på årets resultat
Årets resultat

393
-51 485

-905
-39 555

39
-35 032

432
653
-34 976 -11 433

131
94%
140

120
84%
143

121
86%
141

131
86%
152

131
i.u.

Nettoomsättning / GWh
Råvaror / GWh

997
325

1 006
308

1 004
276

956
295

1 020
250

Bruttomarginal
EBITDA-marginal
EBIT-marginal

67%
42%
13%

69%
43%
11%

73%
36%
4%

69%
34%
3%

76%
40%
10%

*

Nyck eltal
Försåld värme, GWh
% av normalår
Normalårs k orrigerad volym, GWh

Bolaget har haft en omsättningstillväxt om 2,5% under 2013-2017
samtidigt har kostnaderna för råvaror och förnödenheter och
räntekostnader minskat vilket har medfört ett förbättrat resultat.

Intäkterna från fjärrvärme har ökat med en CAGR om 2,5%. Ökningen beror
främst på ökade priser då volymen 2017 är densamma som 2013. Variationen i
intäkter beror på skillnader i volym till följd av temperaturvariationer. Intäkterna
har en effektkomponent som beror på effektuttag året innan. Denna variabel
släpar därför efter ett år vilket även bidrar till ytterligare variationer i intäkterna
från fjärrvärme.
Priset på el och elcertifikat har sjunkit över perioden vilket medfört lägre
intäkter. År 2016 var det produktionsproblem varför volymen och intäkt
minskade. Intäkterna för ånga har ökat till följd av indexering av prisnivån.
Kostnader för råvaror har sjunkit under perioden. Vi uppfattar att reduceringen i
kostnader främst är drivet av lägre råvarupriser, främst på RT-flis. Det har även
utförts effektiviseringsåtgärder på KVVt vilket har medfört lägre
råvarukostnader. Ett ofördelaktigt leveransavtal på RT-flis slöts 2014 med
Norge, detta gick ut i maj 2018 och stod för ca 1/3 av volymerna.
Kostnaderna för tjänster köpta från ESEM har ökat under perioden med en
CAGR om 9,9%. Vi uppfattar att den ökade kostnaden främst beror tillsättning
av tjänster för att få bättre tillgänglighet.
Ersättning till ESEM består av allokerade driftskostnader som inkluderar en
marginal (beskrivet på sidan 12). Vi har inom ramen för detta uppdrag inte haft
möjlighet att analysera eller verifiera riktigheten av dessa kostnader.
Bolaget har en hälsosam EBITDA marginal men resultatet belastas av höga
avskrivningar och räntekostnader.
Bokslutsdispositioner omfattar förändring av överavskrivningar.

* Inkl avskrivningar för KVV om 14 MSEK/år
** Inkl räntekostnader för KVV = leasingkostnader – 14 MSEK
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3.1 Värme värdering

SEVAB Värme bedriver en kapitalintensiv verksamhet vilket medför
att balansomslutningen till stor del utgörs av materiella
anläggningstillgångar. Den finansiella nettoskulden uppgår per den
31 december 2017 till ca 733 MSEK.

Historisk utveckling (2/2)

Balansräkning (31 december)
SEK i tusental
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

2013

2014

2015

2016

2017

0

0

0

0

0

458 884

461 770

704 387

673 340

648 428

10

10

10

156

809

Varulager
Fordringar hos koncernföretag
Kundfodringar
Förutbetalda kostnader och upplupna ink.
Omsättningstillgångar

12 326
0
33 813
4 719
50 858

14 626
0
31 113
2 995
48 734

13 631
0
33 202
3 469
50 302

11 118
1 042
31 125
2 045
45 330

8 277
179
14 207
13 724
36 387

Summa tillgångar

509 752

510 514

754 699

718 826

685 624

Bundet eget kapital

0

0

0

0

0

Fritt eget kapital

-99 149

-138 337

-179 147

-214 112

-225 926

Summa eget kapital

-99 149

-138 337

-179 147

-214 112

-225 926

Obeskattade reserver

57 775

75 710

93 935

116 235

126 485

1 320

2 226

286

0

0

499 000

499 000

745 541

731 524

717 122

5 957
38 994
5 855
50 806

11 424
56 239
4 252
71 915

14 409
3 114
2 382
68 952
5 227
94 084

14 016
8 721
3 010
55 004
4 428
85 179

14 403
3 865
3 668
42 812
3 195
67 943

509 752

510 514

754 699

718 826

685 624

19 443
15%

27 085
22%

14 574
12%

8 979
7%

28 850
22%

-11%

-16%

-14%

-17%

-19%

Avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag/intresseföretag
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Nyckeltal
CAPEX
CAPEX i % av oms
Soliditet

SEVAB
PwC

Strängt personlig och konfidentiell

Materiella anläggningstillgångar består av ett fjärrvärmenät som
är 100 km långt och byggdes under 2000-talet och 2010-talet,
samt ett produktionstillgångar, främst KVV.

Ökning av materiella tillgångar och långfristiga skulder år 2015
till följd av ändrade redovisningsprinciper då lease av KVV
beaktas i balansräkningen.

Värme har ett negativt fritt eget kapital om ca 226 MSEK.

Ca 1,6 MSEK utav skulder till intresseföretag kan hänföras till
investeringsverksamhet och kan därför anses vara finansiella. Den
finansiella nettoskulden uppgår per den 31 december 2017 till ca
733 MSEK inkl lease av KVV. Bolaget har ingen kassa per 201712-31.
Övriga kortfristiga skulder är en residualpost som uppkommer
när moderns balansräkning delas mellan affärsområdena.

Historisk capex har haft stora variationer med en genomsnittlig
investeringsnivå om ca 20 MSEK per år mellan åren 2013-2017
Värme har en negativ soliditet p g a historiska förluster.
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Konfidentiellt
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Relativvärdering

Relativvärderingen innebär att avkastningsvärdet stäms av mot hur
jämförbara tillgångar prissatts vid faktiska transaktioner.
Relativvärderingen ger stöd för det beräknade avkastningsvärdet för
verksamheten.

Transaktioner fjärrvärmetillgångar 2015-2018

Jämförbara transaktioner

Target
Pemco
E.ON Fjärrvärmeportfölj
E.ON Värme Timrå AB
Saffle Fjarrvarme AB
Värmevärden
Elektra Värme AB
Arboga Energi AB
Minority share in Vasa Värme
Adven Group Oy
Enycon AB
Bräcke fjärrvärmeverksamhet
Åstorp Bioenergi (inkråm )
Historiska transaktioner
Min (2015-2018)
Median (2015-2018)
Max (2015-2018)

Köpare
Solör
Adven
E.ON Värme Sverige AB
Värmevärden
JP Morgan Asset Management
Vasa Värme Holding
Köpings kommun
Infranode I
AMP Capital, Infracapital
Adven Holding AB
Enycon AB
Neova
EV/Omsättning
1.25x
3.23x
7.25x

Datum
2018-03-02
2017-12-04
2017-06-30
2017-06-21
2017-02-17
2016-12-19
2016-06-01
2016-03-30
2015-12-15
2015-06-30
2015-03-01
2015-03-01

EV/EBITDA
7.55x
12.13x
20.00x

EV/GWh
0.98x
2.34x
4.27x

•

Som utgångspunkt för jämförelserna har följande värderelaterade
nyckeltal använts:
-

EV/Sales: Värdet av rörelsen i förhållande till omsättning

-

EV/EBITDA: Värdet av rörelsen i förhållande till resultat före
avskrivningar

-

EV/GWh: Värdet av rörelsen i förhållande producerad volym

•

För SEVAB fjärrvärme är de värderelaterade nyckeltalen beräknade
utifrån mittpunkten i avkastningsvärdeintervallet, d v s riktvärdet

•

Tabellen till vänster visar vårt urval av transaktioner av
fjärrvärmetillgångar som skett på den svenska marknaden under perioden
2015-2018.

Transaktionsmultiplar
•

I tabellen till vänster presenteras en sammanställning över
värderingsmultiplar baserade på ett urval av transaktioner på den svenska
fjärrvärmemarknaden 2015-2018.

•

•

SEVAB
PwC

Strängt personlig och konfidentiell

Med stöd i relativvärderingen bedöms avkastningsvärderingen vara rimlig.
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Nät värdering

3.2

3.2 Nät värdering

Affärsområde Nät

Intäktsströmmarna från verksamhetsområdet Nät innefattar
nätavgifter och anslutningsavgifter. Huvuddelen av intäkterna (ca
95%) relaterar till nätavgifter som består av (i) fasta nättariffer
samt (ii) en rörlig avgift baserad på volym.

Fördelning intäkter

Intäktsströmmar

Omsättning, tSEK

120 000
100 000

93 768

91 128

95 612

89 768

•

Intäktsströmmarna från verksamhetsområdet Nät innefattar nätavgifter
och anslutningsavgifter. Huvuddelen av intäkterna (ca 95%) relaterar till
nätavgifter som består av (i) fasta nättariffer samt (ii) en rörlig avgift
baserad på överförd volym.

•

SEVAB Nät har per värderingsdagen cirka 17 225 kunder samt 1 667 km
ledning, vilket motsvarar ca 97 m ledning per kund.

•

SEVAB har en intäktsram under nuvarande reglerperiod om ca 500 MSEK i
2014 års priser (inkl tillägg från föregående period). Bolaget utnyttjar idag
ca 60% av intäktsramen.

93 200

80 000
60 000
40 000

20 000
-

2 013
Nätintäkter primakraft

2 014

2 015

Anslutningsintäkter

2 016

2 017

Kostnader/produktion

Övriga rörelseintäkter

18,000

300

16,000

250

200

14,000

150
12,000

100

10,000

50

8,000

Verksamhetens produktionskostnader relaterar till transitering och inköp
av kraft samt kostnader för driften av verksamheten från ESEM.

•

Enligt företagsledningen väntas en expansionen i området medföra ett
investeringsbehov inom verksamhetsområdet under de kommande åren.

Utm atad energi, GWh

Längd ledning, km

Kunder och output

•

2013

2014

Utmatad energi, GWh

2015

2016

2017

Antal abbonnemang i uttagspunkt

Sources: Company website, Infotorg, Nils Holgersson
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3.2 Nät värdering

Marknadsöversikt – Överförda
volymer och elnätstariffer

Nät har en tariff under genomsnittet för Sveriges
regleringsområden samtidigt som att de idag inte utnyttjar sin
intäktsram till fullo. Således finns det möjligheter för en potentiell
köpare att öka tarifferna efter ett förvärv.

Utmatad energi till slutkund
120

105

97

100

Volymer
100

99

96

97

80

TWh

•

Total mängd utmatad energi till slutkund uppgick år 2005 till 105 och har
sedan sjunkit något till 100 TWh år 2016. Utvecklingen i SEVAB har varit i
linje med den nationella trenden under samma period.

•

I Strängnäs har befolkningen i genomsnitt ökat med en CAGR om 1,1%
under perioden 2000-2015. Att volymtillväxten i inmatad volym
understiger befolkningstillväxten förklaras i huvudsak av väder,
energieffektiviseringar, konjunktur och kundbeteende.

100

60

40

Elnätstariffer

20

•

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tariffer elnätsbolag

Nils Holgersson sammanställer nätavgifter för hushållskunder per aktör
och kommun. Sammanställningen visar att Nät har en avgift om 68
öre/KWh, vilket är 23% lägre än den genomsnittliga tariffen om 89
öre/KWh.
-

Även inom Södermanlands län har Nät en låg elnätstariff, endast
Eskilstuna och Oxelö Energi AB har lägre tariffer. Medeltariffen inom
Södermanlands län uppgår till 87,5 öre/KWh.

-

Vi noterar att nätavgifterna i Sverige har ökat med en CAGR om 4,5%
mellan åren 2012-2017.

140
120

Genomsnitt 88,8
öre/KWh

SEVAB nät
68 öre/KWh

Öre/KWh
SEK/MWh

100

•
80
60
40
20
-

I och med Näts prissättningen jämfört med övriga aktörer bör det finnas
utrymme för att höja tarifferna utan att detta ses som oskäligt. I vår
analys av en marknadsmässig Elnätstariff har vi applicerat en maximal
tariff (”Max tariff”) baserad på tariffen i den 90:e percentilen. Tariffen i
den 90:e percentilen uppgick per Värderingsdatum till 112 öre (vilket är
något över Vattenfalls tariff i Södermanland om 104 öre/KWh). Vi har
sedan i värderingen applicerat det minsta av (i) tillåten intäkt enligt
intäktsramen och (ii) Max tariff (justerat årligen med i linje med
långsiktigt inflationsmål om 2,0%).

Källa: Energimyndigheten, Nils Holgersson
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Marknadsöversikt - Regleringen av
elnätsmarknaden
Kontrollerbara
kostnader

Icke
kontrollerbara
kostnader

Regulatory Asset Base (RAB)

Elnätsmarknaden är ett s k naturligt monopol och är reglerad. Ei är
utsedd regulator och marknaden regleras genom att begränsa
intäkter som en elnätsoperatör kan ta ut från sina kunder genom en
s k intäktsram. Intäktsramen består i huvudsak av (i) ersättning för
rörelsekostnader samt (ii) ersättning för kapitalkostnader.
Översikt av elnätsreglering
•

Överföring av elektricitet är ett naturligt monopol som inte bör
konkurrensutsättas. Därför är elnätsmarknaden en reglerad marknad.
Marknaden är reglerad genom att begränsa intäkterna en aktör inom
marknaden kan ta ut från sina kunder.

•

Energimarknadsinspektionen (”Ei”) är utsedd regulator. Regleringen
begränsar intäkterna över en så kallad regleringsperiod. En
regleringsperiod är 4 år och nuvarande period sträcker sig från 2016-2019.

•

Intäktsramen som fastställs av Ei består i huvudsak av två typer av intäkter
(i) ersättning för operativa kostnader och (ii) ersättning för
kapitalkostnader.

Avskrivning
Regulatory Asset Value (RAV)
(=RAB – Avskrivning)

Effektiviseringsförbättringar

Regulatory cost of capital
(=RAV * Reg. WACC)
Operativa kostnader

Kapitalkostnader

•

Operativa kostnader fördelas på kontrollerbara (t ex administration &
drift) och icke-kontrollerbara kostnader (t ex kostnader mot
överliggande nät). De kontrollerbara kostnaderna fastställs på ett
historiskt genomsnitt och Nät har haft ett årligt
effektivitetsförbättringsmål om ca 1,1%. De icke kontrollerbara
kostnaderna baseras på en resultatprognos framtagen av nät. Vidare får
Nät fullständig ersättning för icke kontrollerbara kostnader.

•

Ersättning för kapitalkostnaden består av två delar (i) avskrivning på
kapitalbasen (10-12 år eller 40-50 år) samt avkastning på kapitalbasen
(justerat för historiska avskrivningar) genom en regulatorisk real
WACC före skatt om 5,85% (motsvarar en nominell WACC efter skatt
om 6,2%).

•

Eftersom det uppkommer skillnader mellan faktiska intäkter och
tillåten intäkt får Nät justera för dessa skillnader i innevarande eller
kommande reglerperiod.

Justering för kvalitet

Justering för över/under intäkter mot tillåten intäkt i innevarande/tidigare period

Tillåten intäkt

•

SEVAB
PwC

Vi har i värderingen antagit att intäktramen under innevarande reglering
är en rimlig approximation om framtida tillåten intäkt. Vi har därför
applicerat nuvarande reglering i värderingen.

Strängt personlig och konfidentiell
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Det finns flertalet förslag på förändringar av regleringen inför nästa
reglerperiod (RP 3). Dessa är bl a nya regler för att hantera
avskrivningar samt en lägre WACC. Utformningen på regleringen är
dock inte beslutat ännu.

Regleringen framöver

Regulatoriska förändringar och förväntningar inför RP 3
Komponenter

2012

2013

2014

2015

2016

RP 1
Kontrollerbara kostnader

2017

2018

2019

2020

RP 2

2021

2022

2023

Förslag RP 3

Historiska 2-6 år före start of RP

Historiska 2-6 år före start of RP

Historiska 2-6 år före start of RP

Genomgående 1%

Individuellt, 1%-1,82%

Individuellt

Icke-kontrollerbara kostnader

Prognos

Prognos

Prognos

RV

Aktuella kostnader för ersättning av tillgångar

Aktuella kostnader för ersättning av tillgångar

Aktuella kostnader för ersättning av tillgångar

n.a

Åldersjusterad RV

Åldersjusterad RV

Real annuitet

Real linjär

n.a.

Linjärt över regulatorisk livstid

Real linjär
Linjärt över regulatorisk livstid, slopa 38-årsregeln,
differentierade avskrivningstider

6,50%

5,85%

2,47%

Underutnyttjande

Bära framåt en RP

Bära framåt en RP

Bära framåt två RP

Överutnyttjande

Bära framåt + straffavgift >5%

Bära framåt + straffavgift >5%

Bära framåt + straffavgift >2%

Kvalitet

Historiska indikatorer på försörjningstrygghet

Normindikatorer på försörjningstrygghet

Normindikatorer på försörjningstrygghet

Effektivisering

RAB
Kapitalkostnad
Avskrivningar
WACC (real, före skatt)

2,47% är en väsentligt sänkning av WACC:en vilket innebär lägre
kapitalersättning och därmed en lägre intäktsram.
Detta innebär att kapitalbasen ökar och att avskrivningar
minskar, totalt ökar sannolikt intäktsramen.

SEVAB
PwC
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3.2 Nät värdering

Nät har haft en begränsad tillväxt över perioden 2013-2017. Dock har
lönsamheten förbättrats, huvudsakligen relaterat till lägre kostnader
för transitering och nätförluster vilket resulterat i att EBITDAmarginalen ökat från 37% i 2013 till 41% i 2017.

Historisk resultatutveckling

Resultatutveckling
SEK i tusental

2013

2014

2015

2016

2017

90 963
2 328
477
93 768

88 050
2 781
297
91 128

85 762
2 866
1 140
89 768

89 019
5 826
767
95 612

89 468
3 703
380
93 551

Transitering, kraftköp
Bruttoresultat

-33 238
60 530

-30 601
60 527

-29 899
59 869

-30 101
65 511

-28 376
65 175

Övriga kostnader
EBITDA

-25 747
34 783

-25 864
34 663

-25 460
34 409

-22 787
42 724

-26 752
38 423

Avskrivningar
EBIT

-9 694
25 089

-9 871
24 792

-10 207
24 202

-10 573
32 151

-12 418
26 005

Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

-940
24 149

-808
23 984

-290
23 912

-1 440
30 711

-768
25 237

-24 149
0

-23 984
0

-23 912
0

-30 725
-14

-25 260
-23

0
0

0
0

0
0

0
-14

0
-23

Nätintäkter
Anslutningsintäkter
Intäkter övrigt
Sum m a intäkter

Bokslutsdispositioner
EBT
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Intäkterna har varit relativt oförändrade över perioden. Volymen
av utmatad energi har ökar från 254 GWh i 2016 till 272 GWh i
2017, motsvarande en CAGR om 1,7%. Volymen har i huvudsak
drivits av nyanslutningar samt skillnader i temperatur.
Kostnader för transitering och inköp av kraft har minskat över
perioden. Detta är den huvudsakliga drivaren till att
bruttomarginalen ökat från 65% i 2013 till 70% i 2017. Vi
uppfattar att reduceringen i kostnader över perioden är drivet av
(i) justering av abonnemang till angränsande- och överliggande
nät till avtal med en lägre effekt och (ii) lägre kostnader för
nätförluster som i sin tur är drivet av lägre elpriser (dvs
motsvarande volym av nätförluster mellan åren).
Övriga kostnader består av ESEM:s relaterade driftskostnader.
Kostnaderna för tjänster köpta från ESEM har varit relativt
stabila under perioden förutom under 2016 då flera personer
slutade och det uppstod personalbrist under delar av året.

Nyckeltal
Utmatad energi, GWh
Nätintäkter / GWh
% förändring

254

251

257

273

272
329
i.u.

Nettooms. / GWh
Transitering & kraftköp / GWh

369
131

363
122

349
116

350
110

344
104

Bruttomarginal
EBITDA-marginal
EBIT-marginal

65%
37%
27%

66%
38%
27%

67%
38%
27%

69%
45%
34%

70%
41%
28%

SEVAB
PwC

Strängt personlig och konfidentiell

Ersättning till ESEM består av allokerade driftskostnader som
inkluderar en marginal (beskrivet på sidan 12). Vi har inom
ramen för detta uppdrag inte haft möjlighet att analysera eller
verifiera riktigheten av dessa kostnader.

Baserat på ovan har EBITDA-marginalen ökat från 37% 2013 till
41% 2017.
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Nät har per den 31 december 2017 en finansiell nettoskuld om 158
MSEK och ett negativt rörelsekapital om 81 MSEK. Vi klassificerar det
negativa rörelsekapitalet som en nettoskuldsjustering i värderingen.
Sammantaget uppgår nettoskulden i värderingen till 239 MSEK.

Historisk balansräkning

Balansräkning (31 december)
SEK i tusental
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Finansiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar består av elnät- och distributionstillgångar.
2013

2014

2015

2016

2017

0

0

0

0

0

220 005

226 904

235 853

291 910

340 300

0

0

0

0

0

40

413

547

53

1 322

220 045

227 317

236 400

291 963

341 622

Bundet eget kapital

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

Fritt eget kapital

3 532

3 532

3 532

3 518

3 495

Sum m a eget
kapital

8 332

8 332

8 332

8 318

8 295

93 214

93 214

93 214

93 214

119 321

807

716

648

618

510

Långfristiga skulder

42 131

42 131

42 131

71 650

75 882

Kortfristiga skulder

75 561

82 924

92 075

118 163

137 613

220 045

227 317

236 400

291 963

341 621

11 871
13%
37%

16 770
18%
36%

18 952
21%
34%

66 630
70%
28%

61 388
66%
30%

Omsättningstillgångar
Sum m a
tillgångar

Obeskattade reserver
Avsättningar

Sum m a eget
kapital och
skulder
Nyckeltal
CAPEX
CAPEX i % av oms
Soliditet

Historisk capex under perioden 2013-2017 har haft en genomsnittlig
investeringsnivå om ca 35 MSEK per år. Under 2016-2017 relaterar
investeringar i huvudsak till den nya mottagningsstationen i Kjula,
ersatta ledningar och vädersäkringar.
SEVAB
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Omsättningstillgångar består i huvudsak av förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter (1,3 MSEK).
Obeskattade reserver består till 78% av eget kapital och 22% skatteskuld
(klassificeras som en rörelseskuld i värderingen).
Avsättningarna relaterar till förmånsbestämda pensioner.
Förmånsbestämda pensionsplaner ökar med en implicit ränta då
skulden är kopplad till berörda medarbetares ersättning och arbetsår.
Långfristiga skulder avser (i) finansiering från Strängnäs kommun om
72,4 MSEK samt (ii) förutbetalda anslutningsavgifter om 3,5 MSEK.
Kortfristiga skulder består rörelseskulder och koncerninterna
mellanhavanden (tillgångar och skulder nettoredovisas). Av detta
klassificerar vi 85,0MSEK som finansiella skulder. De finansiella
skulderna består av checkräkningskredit om 26,5 MSEK, obetalda
utdelningar till moderbolaget/ägaren om 58,5 MSEK samt upplupen
ränta om 0,005 MSEK.
Baserat på ovan har vi beräknat verksamhetens finansiella nettoskuld
till 157,8 MSEK. Vidare noterar vi att Nät har en negativt rörelsekapital
om 81,1 MSEK. Vår erfarenhet är att verksamheter inom elnät har ett
positivt rörelsekapital (när de är fristående verksamheter) och vi
uppfattar att det negativa rörelsekapitalet förklaras av fakturering till
ESEM och andra koncerninterna mellanhavanden. Vi har därför valt att
klassificera underskottet i rörelsekapital som en finansiell skuld
eftersom en köpare skulle behöva lösa dessa rörelseskulder samt ersätta
det med en egen finansiering. Således uppgår den finansiella
nettoskulden i värderingen till 238,9 MSEK.
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Relativvärdering och värdeslutsats

Relativvärdering

•

•

Vid relativvärdering kan ett företags värde härledas utifrån hur liknande
bolag prissätts på börsen eller har prissatts vid transaktioner.
-

Inga börsnoterade bolag är helt jämförbara med Nät utifrån
verksamhetsinriktning och storlek.

-

En transaktionsbaserad relativvärdering bedöms vara att en mer
tillförlitlig värdemätare med anledning av att mer jämförbara
tillgångar kan återfinnas bland de transaktioner som skett på
marknaden varför vi anser att metoden kan vara relevant för
avstämning av avkastningsvärdet.

Som utgångspunkt för jämförelserna har följande värderelaterade
nyckeltal använts:
-

EV/EBITDA: Värdet av rörelsen i förhållande till resultat före
avskrivningar.

-

EV/RAV: Värdet av rörelsen i förhållande till den ålderjusterade
kapitalbasen enligt regleringen.

•

För Nät är de värderelaterade nyckeltalen beräknade utifrån mittpunkten i
avkastningsvärdeintervallet, d v s riktvärdet.

•

Baserat på vår erfarenhet har vi tillgång till nyckeltal från transaktioner
som inte är offentliga. Eftersom det inte är publik data så kan vi inte
publicera dessa nyckeltal i vår rapport eller nämna de transaktioner vi
utgått från. Vi kan dock försäkra om att dessa transaktioner har en hög
jämförelsegrad med verksamhetsområdet Nät.

SEVAB
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Fiber värdering

3.3

3.3 Fiber värdering

Fibra ansvarar för drift och utveckling av stadsnätsverksamheten i de fem
ägarnas kommuner medan ESEM ansvarar för drift av Strängnäs samtliga
energitillgångar

Legal struktur

Fibra

Legal struktur

Stadsnät i Svealand AB (”SISAB”) grundades 2012 av Mälarenergi AB med
syfte att erbjuda ett öppet konkurrensutsatt operatörsoberoende fiberoptiskt
nät i Västerås. Per 2014 utökades SISABs verksamhet då ett samarbete
inleddes med kringliggande kommuner genom att Eskilstuna Energi och Miljö
AB (”EEM”), Arboga kommun samt Hallstahammar blev delägare SISAB. Per
2015 tillträdde även SEVAB Strängnäs Energi AB (”SEVAB”) som delägare och
firmanamnet SISAB ändrades till det nuvarande Fibra AB (”Fibra”).

Mälarenergi
AB

Hallstahammar
kommun

Eskilstuna
Energi och
Miljö AB

75%

I nuläget ägs merparten av Fibra av majoritetsägaren Mälarenergi (59%) samt
EEM och SEVAB (25% resp 11%). Hallstahammar och Arboga kommun har
endast mindre ägarandelar om 3% resp 2%.

59%
3%

Arboga
kommun
2%

Fibra AB

En process pågår att lösa ut Arboga kommun ur samarbetet.

SEVAB
Strängnäs
Energi AB

25%

11%

Fiberinfrastrukturen i de fem områdena Västerås, Hallstahammar, Arboga,
Eskilstuna och Strängnäs innehas av ägarna vilka överlåtit helhetsansvaret för
nätaffären till Fibra. Fibra äger också den aktiva utrustningen i nätet.
25%

100%

SamKom AB

SEVAB
PwC

Eskilstuna
Strängnäs
Energi och
Miljö AB

Sedan 2018 har ESEM tagit över ansvaret för planering och utbyggnad av
fibernätet i Eskilstuna och Strängnäs kommuner.
Ett avtal mellan Fibra och ägarna reglerar ansvarsfördelningen mellan
parterna samt ersättningsmodellen mellan ägarna och Fibra.
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3.3 Fiber värdering

Affärsmodell

Nuvarande tjänsteleverantörer i Fibras nät

Fibras affärsmodell
Fibra erbjuder uthyrning av svartfiber och kapacitetslänkar samt förmedlar
tjänster på ett öppet fiberoptiskt nät till Mälardalens företag, organisationer,
offentliga verksamheter och hushåll.
Bolagets syfte är att tillhandahålla ett öppet, konkurrensutsatt och
operatörsoberoende fiberoptiskt nät. Det har inneburit att flera
tjänsteleverantörer konkurrerar om tjänsterna vilket ökar utbudet och pressar
priserna för kommuninvånarna samt bidrar till korta eller obefintliga
bindningstider. I nuläget kan kunderna välja mellan 26 olika leverantörer.

Delägarna får även ta del av eventuell vinst i Fibra genom utdelning. Ingen
utdelning har dock lämnats sedan SEVAB tillträdde som delägare 2015.
Sedan 2018 ansvarar ESEM för utbyggnad av nätet tidigare har detta gjorts av
Fibra.

SEVAB
PwC
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3.3 Fiber värdering

Omsättningen och rörelseresultatet i SEVAB:s
stadsnätsverksamhet har minskat under perioden 2014-2017

Historisk utveckling

SEVAB - Resultaträkning
2014

2015

2016

2017

Anslutningsavgifter

n.a.

1 870

1 870

4 080

Upplåtelseavgift

n.a.

7 584

4 733

4 525

Övriga intäkter

n.a.

601

450

333

Om sättning

14 606

10 055

7 053

8 938

Rörelsekostnader

-4 642

-3 588

-2 554

-3 806

9 964

6 467

4 499

5 132

-4 172

-3 855

-3 802

-4 024

5 792

2 612

697

1 108

0

0

0

0

5 792

2 612

697

1 108

-1 149

-659

-1 734

-1 711

4 643

1 953

-1 037

-603

0,0

0,0

0,0

0,0

kSEK

Rörelseresultat f. avskrivn. (EBITDA)
Avskrivningar, materiella anl.tillg.
Rörelseresultat f. avskrivn. (EBITA)
Avskrivningar, immateriella anl.tillg.
Rörelseresultat (EBIT)
Finansiella poster
Resultat e. finansiella poster
Extraordinära poster
Nyckeltal resultat

n.a.

-31,2%

-29,9%

26,7%

EBITDA-marginal

68,2%

64,3%

63,8%

57,4%

EBITA-marginal

39,7%

26,0%

9,9%

12,4%

EBIT-marginal

39,7%

26,0%

9,9%

12,4%

Resultat efter finansiella poster %

31,8%

19,4%

-14,7%

-6,7%

n.i.

4 460

7 326

8 609

Omsättningstillväxt

Investeringar

SEVAB
PwC

Strängt personlig och konfidentiell

•

Omsättningen har minskat två år i rad från 2014 till 2016 men ökat det
senaste året.

•

Minskningen i omsättning 2016 beror på mindre intäkter i form av
upplåtelseavgift från Fibra. Orsaken till omsättningsminskning under
2015 är främst hänförlig till förändrad beräkning av upplåtelseavgiften.

•

EBITDA-marginalen är något avtagande samtidigt som EBITmarginalen minskar ännu mer genom den historiska analysperioden.
Att EBIT-marginalen sjunker mer än EBITDA-marginalen beror på att
avskrivningarna är relativt konstanta samtidigt som både intäkter och
kostnader minskar. Således får avskrivningar en större påverkan på
EBIT-marginalen.

•

Investeringarna ökade under 2016 & 2017 som en del i kommunens
plan att bygga ut 100 Mbit/s fiber till 95% av Strängnäs kommuns
befolkning 2020.

•

Verksamheten har ett negativt resultat efter finansiella poster 2017 med
en negativ historisk trend vilket indikerar att driften av bolaget måste
förändras för det fall inte stora överskott förväntas de närmaste åren.
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3.3 Fiber värdering

Marknadsmässig upplåtelseavgift

En jämförelse av ersättning per aktiv kund visar att SEVAB
ligger under marknadspriset för upplåtelseavgiften

Enligt kommentarer i Internbokslutet är SEVAB av den åsikt att
upplåtelseavgiften, som erhålls från Fibra för att upplåta nätet, är för låg. En
arbetsgrupp har även skapats för att se hur denna kan förändras.

i) Skanovas pris för upplåtelse av fiber till villa

Fibra har dock ett bredare uppdrag än en sedvanlig kommunikationsoperatör,
varför det är motiverat med en något lägre upplåtelseavgift.
För att kunna jämföra upplåtelseavgiften mellan SEVAB och en
marknadsmässig ersättning som kan erhållas av en kommunikationsoperatör
har nyckeltalet genomsnittlig upplåtelseavgift per antal aktiva kunder och
månad beräknats. Detta nyckeltal kan ses i diagrammet nedan.

För att jämföra vad en ren nätägare får ut som ersättning kan Skanovas
standardprislista för uthyrning av fiber till villa användas. Denna
verksamheten är reglerad och är således den maximala avgift Skanova får
erhålla per fiberansluten villa. Kvartalsavgiften är 420 kronor, vilket resulterar
i ett jämförelsetal om 140 kr per aktiv kund och månad. Prissättningen ökades
den 30 juni 2017 från sin tidigare nivå på 128 kr per aktiv kund och månad
(ändringen träder i kraft 2017-10-01).

Marknadsmässig ersättning per aktiv kund

ii) Kund i flerbostadshus

Avtalet med Fibra slutar 2022 för SEVAB. Efter detta antas bolaget erhålla
marknadsmässig kompensation för uthyrning av fibernätet. Olika
ersättningsnivåer för följande tre typer av anslutningar har antagits:

Baserat på tidigare uppdrag och kännedom om branschen bedömer vi det
rimligt att en upplåtelseavgift per aktiv flerbostadskund är ungefär 100
SEK/månad. Det finns olika sätt att beräkna ersättningen till flerbostadshus.
En del i svårigheten med denna prissättning ligger i att aktiveringsgraden för
olika kundbestånd kan se väldigt olika ut. Om ersättningen istället sätts som
ett belopp per anslutning är vår erfarenhet att marknaden betalar någonstans
mellan 40 – 60 SEK/månad. Med en aktiveringsgrad på flerbostadshus mellan
40-60% är detta likvärdigt med en upplåtelseavgift om 100 SEK/aktiv kund &
månad.

i.
ii.
iii.

Villakunder
Kund i flerbostadshus
Andra typer av kunder, t ex företagskunder och kommunala kunder

iii) Andra typer av anslutningar
Företagsanslutningar är en mer variabel affär där andelen av upplåtelsen som
betalas vid anslutning kan skilja sig mycket åt. Med den anslutningsavgift som
erhålls vid företags- och svartfiber-anslutningar, i förhållande till
investeringar, i den Uppdaterade Långtidsplanen, bedömer PwC det rimligt
med en upplåtelseavgift om 1000 SEK/aktiv kund & månad för andra typer av
anslutningar.

SEVAB
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3.3 Fiber värdering

Värdesummering och
relativvärdering
Relativvärdering
Det bör poängteras att antalet svenska fibernätstransaktioner där köpeskilling
och finansiell information från transaktionerna finns tillgängliga är
begränsade. Vi har därför valt att inte beakta relativvärdering som
komplement till värderingen.
Implicita multiplar från transaktioner på den svenska marknaden för fibernät
visas i tabellen till höger tillsammans med de multiplar som
marknadsvärderingen för stadsnäten indikerar.

Transaktioner 2014-2016

EV/Sales

Min

1,9x

Medel

3,2x

Max

6,6x

*Baseras på 2017 års försäljning

SEVAB
PwC
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Värdesummmering

3.4

Synergier i ESEM

SEVAB
PwC

•

Det gemensamma driftsbolaget ESEM skapades för att tillvarata
synergier mellan verksamheterna inom SEVAB och EEM. Vid en
separation av verksamheterna riskerar kostnaderna att öka i och med
att dessa synergier inte längre nyttjas.

•

Utifall dessa verksamheter skulle bedrivas separat och en potentiell
köpare inte bedriver verksamhet som möjliggör liknande
synergieffekter skulle gemensamma funktioner behöva bedrivas i varje
separat enhet. Exempel på funktioner som skulle behöva tillsättas i
respektive verksamhet är stabsfunktioner och systemlösningar.

•

Vi har inte gjort någon närmare bedömning eller försök att kvantifiera
hur stora dissynergier en avyttring av verksamheterna skulle innebära.

•

Det är möjligt att en potentiell köpare kan utföra
effektiviseringsåtgärder vilket skulle motverka en kostnadsökning.

Strängt personlig och konfidentiell
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Konsekvensanalys

4

4.1 Kundperspektivet

Fjärrvärmetarifferna i Strängnäs kommun är något högre än genomsnittet
bland angränsande kommuner. Priserna bedöms dock som
marknadsmässiga och risken för en större höjning bedöms vid en avyttring
liten.

Kundperspektiv Värme

Tariffer
Prisbild Strängnäs med omnejd
• Strängnäs har en tariff som ligger något över genomsnittet av de kringliggande
kommunerna och betydligt högre än det nationella genomsnittet. Tariffutvecklingen
de senaste 5 åren har varit i linje med kringliggande kommuner.
• Marknaden för fjärrvärme står inför konkurrens av andra uppvärmningsslag och de
senaste åren har elpriserna sjunkit. Därför bedöms möjligheten till en större höjning
av fjärrvärmetarifferna till följd av en avyttring vara liten då ökade priser riskerar att
Enköping
medföra minskade volymer.
Västerås
Håbo
Ena Energi
Miljö
Mälarenergi
923
SEK/MWh
• Vid en avyttring förlorar kommunen möjligheten att påverka bolaget i förhållande till
E.ON Värme
792 SEK/MWh
870 SEK/MWh
kommunens miljömål. Det kommunala målet är att produktionen ska vara fossilfri
2020. Andelen producerad värme idag med hjälp av olja är normalt sett inte större än
knappt 1% eller ca 1-2 GWh/år.
Kvalitet och utbyggnad
• Då kommunen inte har kontroll över verksamheterna kan de inte heller kontrollera
kvaliteten på tjänsten till invånarna. Regleringen av verksamheten och konkurrens
Strängnäs
Eskilstuna
med andra uppvärmningsformer medför dock att risken för minskad kvalitet bedöms
Eskilstuna Energi &
SEVAB
som liten.
Miljö AB
898 SEK/MWh
• Utbyggnadstakten riskerar att minska till områden där det inte är lönsamt att bygga
715 SEK/MWh
ut då en privat aktör inte har samma samhällsekonomiska drivkrafter.
Nykvarn
Kommun
Västerås
Enköping
Håbo
Eskilstuna
Strängnäs
Flen
Gnesta
Nykvarn
SEVAB
PwC

Elnätsföretag
Mälarenergi
Ena Energi
E.ON Värme
EEM
SEVAB
Rindi Energi
Rindi Energi
Telge nät

Pris 2017,
SEK/MWh
792
923
870
715
898
899
969
1 114

Ökning från
föregående år,%
1,3%
1,6%
1%
0%
1,5%
0,4%
0%
0,1%

Ökning de fem
senaste åren,%
13,5%
10,8%
5,7%
1%
6,2%
9,8%
6,8%
3,4%

Strängt personlig och konfidentiell
Konfidentiellt

Flen
Rindi Energi
899 SEK/MWh

Gnesta

Telge Nät
1 114 SEK/MWh

Rindi Energi
969 SEK/MWh
Prisjämförelsen utgår från en
lägenhet om 67 kvm i en
bostadsrättsförening.

Källa: Nils Holgersson, Verksamhetsanalys SEVAB 2016-12-15, PwC analys
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4.1 Kundperspektivet

Kundperspektiv Nät (1/2)

Elnätstarifferna skiljer sig stort mellan SEVABs och Vattenfalls elnät i
Strängnäs kommun. Vattenfalls priser är ca 53% högre än SEVABs. Den
tilldelade intäktsramen ger även utrymmer för kraftiga tariffhöjningar
varför en ökning upp mot 50% kan bli realitet vid en avyttring.

Prisbild Strängnäs med omnejd
Tariffer
• SEVAB har en tariff som ligger något under genomsnittet av de kringliggande
kommunerna. Avgiften är dock betydligt lägre än genomsnittet i Sverige om 89
öre/KWh.
− Tarifferna i SEVAB har de senaste 5 åren minskat med 12%. För angränsande
kommuner har tarifferna ökat med mellan 1% till 42%.
• Elnätet i Strängnäs ägs dels av SEVAB och dels av Vattenfall. Tarifferna i Vattenfalls
Enköping
Västerås
nät är ca 53% högre än avgiften i SEVABs nät. Detta innebär att vissa medborgare i
Håbo
E.ON elnät
kommunen betalar ett väsentligt högre pris för tillgång till elnät. Kommunens
Mälarenergi
67
öre/KWh
lågprisstrategi medför att vissa av kommunens invånare subventioneras medan andra
E.ON elnät
59 öre/KWh
67 öre/KWh
som bor i Vattenfalls nätområde har en mer marknadsmässig tariff.
− En försäljning av Nätsverksamheten skulle riskera att medföra en ökning av
tarifferna i nivå med Vattenfall eller högre.
Kvalitet och utbyggnad
Strängnäs
Stockholm
• Regleringen av verksamheten medför att risken för minskad kvalitet bedöms som
Ellevio
SEVAB
liten.
Eskilstuna
74 öre/KWh
68 öre/KWh
• Ett elnätsföretag måste enligt lag ansluta alla anläggningar till ledningen på skäliga
Eskilstuna Energi &
villkor. Detta minskar risken för att utbyggnadstakten påverkas av en försäljning.
Vattenfall
Miljö AB
104 öre/KWh
Däremot riskerar det att bli mindre attraktivt för företag och hushåll att etablera sig på
52 öre/KWh
orten om priserna elnät ökar vilket kan påverka utbyggnaden.
Nykvarn
Av SEVABs kunder återfinns
Kommun
Västerås
Enköping
Håbo
Eskilstuna
Strängnäs
Flen
Gnesta
Nykvarn

Elnätsföretag
Mälarenergi
E.ON Elnät
E.ON Elnät
EEM
SEVAB
Vattenfall
Vattenfall
Vattenfall

Pris 2017,
öre/KWh
59
67
67
52
68
104
104
104

Ökning från
Ökning de fem
föregående år,% senaste åren,%
5,2%
10,1%
2,1%
6,6%
2,1%
6,6%
0%
1%
0%
-12,3%
11%
42%
11%
42%
11%
42%

ca 77% i Strängnäs och 23%
i Eskilstuna

Flen
Vattenfall
104 öre/KWh

Vattenfall
104 öre/KWh

Gnesta
Vattenfall
104 öre/KWh

Prisjämförelsen utgår från en
lägenhet om 67 kvm i en
bostadsrättsförening.
Källa: Nils Holgersson, Ellag (1997:857), PwC analys

SEVAB
PwC

Strängt personlig och konfidentiell
Konfidentiellt

28 september 2018
61

4.1 Kundperspektivet

Kundperspektiv Nät (2/2)

Vid fullt utnyttjande av intäktsramen framöver riskerar priserna att öka upp
mot 50% justerat för inflation och oaktat andra intäktskällor och
förändringar reglermodell.

Intäktsram 2016-2019
•

Energimarkandsinspektionen fastställde SEVABs intäktsram till 423
MSEK.

•

SEVAB tillsammans med majoriteten av elnätbolagen i Sverige valde att
överklaga beslutade intäktsramar.

•

I Kammarrätten fick elnätsföretagen bifall för sina yrkanden och
intäktsramen höjdes till 443,5 MSEK baserat på en högre WACC.

•

För perioden 2012-2015 utnyttjade SEVAB inte intäktsramen fullt ut vilket
medförde att det fanns ett överskott om 75,7 MSEK som enligt reglering
får utnyttjas i den nuvarande reglerperioden, 2016-2019.

•

Tariffutveckling 2016-2021
•

Då bolaget har stort regulatoriskt utrymme för att höja tarifferna beror
tariffutvecklingen i SEVAB till stor del på hur ägaren till verksamheten
avser att utnyttja de ramar och framför allt det överskott från föregående
period som finns.

•

Utifall hela intäktsramen skulle nyttas innebär detta att intäkterna/MWh
kan ökas med ca 50% jämfört med 2017 (justerat för inflation). Detta är
givet att den distribuerade volymen uppgår till 280 GWh på sikt och
oaktat andra intäkter.
− Denna ökningen kan jämföras med skillnaden mellan Vattenfalls och
SEVABs priser idag om 53% enlig Nils Holgersson-undersökningen för
2017.

* justerat för inflation

SEVAB
PwC

Källa: Nils Holgersson, Energimarknadsinspektionen, SEVAB prognos, PwC analys
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Källa: PwC analys
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En försäljning av de tre verksamheterna skulle sänka Kommunens
finansiella skuld , öka kassan något samt sänka framtida investeringsbehov.
Detta ger utrymme att göra nödvändiga investeringar i andra
verksamheter.

SEVAB
PwC

•

Samtidigt riskerar kommunen att få mindre kontroll om verksamheterna
vid en avyttring vilket påverkar möjligheten att styra verksamheten i
enlighet med kommunens mål.

•

Kommunen är dessutom en stor kund till verksamheterna och riskerar att få
betala mer för dess tjänster vid en avyttring.
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4.3 Bolagsperspektiv

Bolagsperspektivet

Återstående verksamheter

Omsättning och EBITDA per affärsområde (2017)
160
134

140
120

96

MSEK

100
80

Den återstående
omsättningen uppgår
till ca 147 MSEK för VA
och Återvinning med en
EBITDA om 34 MSEK.

•

Verksamheterna VA, återvinning och elhandel drivs idag av ESEM för
SEVABs räkning. Då verksamheterna Återvinning och VA är av lokal
karaktär bedömer ESEM vid en avyttring av övriga verksamheter att det
inte längre finns ett syfte att bedriva dessa verksamheter gemensamt i
Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Därav kommer ESEM samarbetet i
ett sådant scenario sannolikt att upplösas.

•

Kommunen bör därav analysera hur dessa återstående verksamheter på
bästa sätt drivs vidare och i vilken form. Möjliga alternativ kan vara att
återta dessa verksamheter inom förvaltningen eller överlåta
verksamheterna till SFAB.

•

Andra konsekvenser för kvarvarande verksamheter är att det kan bli
svårare att attrahera kompetent personal då verksamheten minskar.
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Återvinning

VA

Värme

Omsättning

Elnät

Fiber

EBITDA

Investeringsbehovet i
återstående verksamheter
uppgår till ca 1 120 MSEK
2018-2030

574

-

960
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101 55

1 000

Energi

1 500

Fiber

1 065

2 000

Återvinning

2 500

3 000

Vatten & Avlopp
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4.4 Separation av verksamheterna

Separation av verksamheterna

Separation av verksamheterna forts.

Fördelade kostnader ESEM
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-

Innan en avyttringsprocess bör det fastställas vilken personal och
system som bör övergå i verksamheterna samt hur tillgångar som är
integrerade ska hanteras.

93 482

Personal
•

Medarbetare som arbetar på gemensamma funktioner uppgår till ca 65
personer inom stab, 70 personer inom marknad och försäljning och 70
personer inom service.

•

Övrig personal är specifik till olika verksamhetsområden men arbetar i
många fall integrerat mellan kommunerna.

56 722
39 277
6 404
32 873

36 760

Elnät/Fiber

Energi

Gemensam OH

Verksamhetsspecifik OH

− Det finns ca 70 medarbetare som är dedikerade till Nät och Fiber och
70 medarbetare dedikerade till Värme.
•

Innan en avyttringsprocess initieras bör fastställas om och vilken personal
vars anställning bör övergå till verksamheterna som avyttras

•

Olika potentiella köpare kommer att ha olika preferenser och behov av
ytterligare personal för att bedriva verksamheterna vilket kommer
återspeglas i deras värdering av verksamheten.

Separation av verksamheterna
•

•

•

Villkoren för ägandet av ESEM regleras i ett aktieägaravtal mellan SEVAB
och EEM. För att göra ändringar i eller tillägg till avtalet krävs godkännande System
av kommunfullmäktige i Eskilstuna respektive Strängnäs kommuner.
Avtalet gäller fr om 2014 och under en period om fem år samt förlängs med • De flesta datasystem är gemensamma mellan EEM och SEVAB. De system
som inte är konsoliderade och gemensamma för verksamheterna
tre år om det inte sägs upp senast 12 månader innan avtalets utgång.
EEM/SEVAB är i första hand de tekniska styrsystem som styr respektive
Integrationen mellan både verksamheterna och kommunerna bedöms som
anläggning.
omfattande vid samtal med ESEM. Det finns både integration mellan
• En ny ägare till verksamheten måste därav ersätta dessa system eller
medarbetare, system och tillgångar.
integrera verksamheterna i sina befintliga system. Detta kommer att
Idag allokeras gemensamma kostnader för stab, service och marknad och
innebära en merkostnad för köparen som kommer att påverka
försäljning till de olika verksamheterna.
köpeskillingen.

•

Kostnader som allokeras centralt till verksamhetsområdena uppgår till ca
33 MSEK till Nät och Fiber och 37 MSEK till Energi.

•

Verksamhetsområdena fördelar även egna OH och gemensamma kostnader
enligt nycklar. Övriga kostnader relaterade till ESEM är direkta kostnader.

SEVAB
PwC

Tillgångar
•

Det finns även viss integrerad infrastruktur mellan Fiber och Nät där
exempelvis nätsverksamheten äger kanalisation och fiberverksamheten
äger fibret. Liknande frågor behöver utredas vid en potentiell avyttring.
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Avvägningar
avyttring

5

5.1 Avvägning avyttring

Hur tillgångarna ska struktureras vid en avyttring beror främst på
kommunens preferenser och vilken typ av köpare kommunen föredrar.
Vi bedömer att en försäljning av alla verksamheter tillsammans
innebär mindre komplexitet och osäkerhet i processen.

Avvägning avyttring

Bolagsförfarande

Försäljning av
verksamheterna
tillsammans

Fördelar

Nackdelar

Potentiella intressenter

+ Större transaktion som kan attrahera finansiella
investerare med låga avkastningskrav

− Maximal köpeskilling för respektive
tillgång kan ej garanteras.

•

Infrastrukturfonder

•

Lokala pensionsfonder

+ Nuvarande synergier mellan verksamheterna
kan fortsatt nyttjas

− En köparekan komma att avyttra
verksamheten de ej önskar behålla

•

Industriella köpare

•

Industriella köpare

•

Mindre
infrastrukturinvesterare

+ Större bolag kan lättare attrahera kompetent
arbetskraft
+ Mindre komplexitet i transaktionen
+ Färre frågeställningar kring att vissa tillgångar
inom Nät och Fiber är integrerade
+ Total köpeskilling sannolikt positiv

Försäljning av
verksamheterna
separat

SEVAB
PwC

+ Attraktivt för industriella och kommunala
aktörer inom specifika verksamheter

− Mer komplex och belastande för
kommunen och Bolaget med processer

+ Kan välja om man vill behålla någon verksamhet

− Mer omfattande separationsarbete

+ Kan utvärdera respektive verksamhet separat
och välja ut bästa budet för respektive
verksamhet och på så sätt maximera nyttan för
kommunen

− Risk att kommunen ej lyckas avyttra
samtliga tillgångar och del av
verksamheten kvarstår
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5.2 Avvägning avyttring

Avvägning avyttring

•

Hur tillgångarna ska struktureras vid en avyttring beror främst på
kommunens preferenser och vilken typ av köpare kommunen föredrar.
Vi bedömer att en försäljning av alla verksamheter tillsammans
innebär mindre komplexitet och osäkerhet i processen.

Vid försäljning av en eller flera verksamheter kommer kommunen att få ett minskat finansieringsbehov. Det minskade finansieringsbehovet är dels i form
av aktievärde och dels i forma av minskad nettoskuld. Kommunen kommer även att få ett minskat investeringsbehov framöver.

SEVAB
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5.3 Potentiella intressenter

Finansiella investerare söker infrastrukturinvesteringar men
transaktionens storlek kan begränsa intresset från aktörerna med lägst
avkastningskrav

Intressentanalys (1/2)

Schematisk översikt över investeringspreferenser

Nordiska pensionsförvaltare har på senare år börjat direktinvestera i
infrastrukturtillgångar. De kräver dock att en enskild investering ska
vara upp mot 1 mrd SEK varför en avyttring av verksamheterna i
SEVAB sannolikt är för liten. Flera av pensionsförvaltarna
samivesterar endast med andra intressenter och föredrar
minoritetsposter

Nordiska pensions
fonder
Internationella infra
fonder

Minimum equity krav

Hög
> 300
MSEK

Infra fonder core+

Internationella infrastrukturfonder har varit mycket aktiva i norden
de senaste 5 åren. Flera har lyckats göra förvärv och har på så sätt
möjlighet att delta i transaktioner som egentligen är något mindre än
vad deras investeringskriterier medger.

Nordiska infra fonder

Det finns ett fåtal nordiska infrastrukturinvesterare som sannolikt
kommer att vara intresserade av att delta i en transaktionsprocess.
Konsoliderare

Låg
< 300
MSEK

Industriella aktörer som aktivt försöker konsolidera marknaden.
Finansiellt starka ägare och möjligheter att utvinna synergier.
Industriella aktörer som kan erbjuda ett strategiskt premium:
Låg
<10%

SEVAB
PwC

RoE
krav

Hög
>20%
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5.3 Potentiella intressenter

Vi bedömer att intresset för SEVABs tillgångar kommer att vara stort
hos såväl industriella som finansiella intressenter och oberoende av hur
man väljer att strukturera transaktionen.

Intressentanalys (2/2)

Energibolag
Bedömt intresse

Fjärrvärme

Kommunala energibolag

3

Bedömt intresse

2

Infrastructure funds

Infrastrukturfonder
Bedömt intresse

3

Fiber

Nät

SEVAB
PwC

Infrastructure funds
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5.4 Avyttringsprocessen

Vår bedömning att en avyttring kan var genomförd inom 6 till 8
månader vid en strukturerad och konkurrensutsatt process. För
att få ut högsta möjliga köpeskilling bör en VDD göras.

Avyttringsprocessen

1-2 månader

Förberedelser
Förbered
bolaget

4-6 månader

Steg 1

Steg 2

Informationsdokument

Köparkontakter

Steg 3
Indikativa bud

Steg 4
Due diligence
(DD)

Steg 5
Bindande bud och
signing

Steg 6
Offentliggörande och
genomförande

Beskrivning av vad
som säljes

Information
memorandum (IM)

Fastställa vilka
intressenter som skall
kontaktas

Förmöten

Management
presentations

Bindande bud

Förbered
pressmeddelande

Beskriv processen

Teaser* och
bolagspresentation inför
förmöten

Kontakta valda
intressenter

Inbjud till indikativa
bud

Ev. platsbesök

Förhandlingar

Offentliggör
transaktionen

Beskriv potentialen

Sekretessåtagande

Tillse att
sekretessåtaganden
undertecknas

Utvärdera bud

Datarum, huvudsaklig
DD,

Ev. slutlig DD

Eventuell ansökan hos
konkurrensverket

Bestäm
avyttringsstrategi för
att maximera värdet

Förbered datarum

Distribuera IM

Välj ut föredragna
köpare

Frågor och svar från DD

Slutförhandling

Beslut i
kommunfullmäktige om
villkorad

Fastställa kriterier for
val av köpare samt
analysera potentiella
intressenter

Förbered avtal så som
SPA**

SPA-markup

Köparen och säljaren är
överens om (gemensam
affärsplan,
aktieägaravtal osv.)

Closing

* Teaser – Kort
beskrivning av
investeringsmöjligheten
** Sale Purchase
Agreement

Förankra intressenter
hos ägarna

Signing

Det här är en traditionell avyttringsprocess, även om vårt uppdrag är en del av förberedelserna är det bara en del av förberedelserna för beslut i kommunen.
Det är först efter beslut i kommunen som de faktiska förberedelserna kan påbörjas.

SEVAB
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5.4 Avyttringsprocessen

För fortsatt arbete krävs beslut om avyttring i kommunfullmäktige.
Därefter kan förberedelse av en bolagisering av de tillgångar som ska
säljas påbörjas. Först efter att bolagiseringen har förberetts kan en
försäljningsprocess påbörjas.

Fortsatt arbete

Förbered bolagisering

Beslut

•

Beslut om att gå vidare med
avyttring

•

Fastställ vilka tillgångar som ska ingå och hur ska dessa paketeras. •

•

Analysera skattemässiga effekter av överlåtelse av tillgångar.

•

Vilka tillgångar ska avyttras?

•

Diskussion med Eskilstuna kommun kring ESEM.

•

Ska tillgångarna avyttras
gemensamt eller separat?

•

Fastställa hur kvarvarande verksamhet ska struktureras.

•

Vilken typ av köpare föredras?

•

•

Bred eller smal process

Fastställ vilken personal och system som bör övergå i
verksamheterna samt hur tillgångar som är integrerade ska
hanteras.

•

Ge mandat till en arbetsgrupp att •
driva arbetet med att förbereda
och genomföra avyttring.
•
Vilka beslut ska tas och var t ex
•
köpare att kontakta, indikativa
bud o s v.

Fastställ en lämplig kapitalstruktur och vad överlåtelsebeloppen ska
uppgå till.

Säkerställa sekretess i den
fortsatta processen.

•

Fastställ vilka tjänster som behöver köpas av säljbolaget under en
övergångsperiod.

•

Genomför transaktionen och formalia kring denna.

•

•

SEVAB
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Initiera den
externa
avyttringsprocessen

Initiera den externa processen genom
att kontakta utvalda intressenter och
distribuera teaser.

Ta fram pro forma för verksamheter som ska avyttras (VDD).
Fastställ och avtala kring att alla relationer mellan det säljande
bolaget och det nya bolaget. D v s att vilka avtal ska överlåtas och
går alla externa avtal går att överlåta?
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Skattemässiga
aspekter

6

6 Skattemässiga aspekter

Alternativa sätt att överlåta verksamheterna

Beskrivning av alternativen

Försäljningsalternativ

Inkråmsförsäljning
! SEVAB avyttrar inkråmet till de verksamheter som man avser att
sälja externt direkt till slutlig köpare. Ersättningen uppgår till
marknadsvärdet.

Strängnäs
kommun

SEVAB
Underprisöverlåtelse

! Externs försäljning av inkråm
Övrig verksamhet Värme, El, Fiber
NyAB

Intresse- och
Dotterföretag

@ Överlåtelse av verksamhet
som sedan ska säljas via bolagstransaktion
(underprisöverlåtelser)

Bolagstransaktion
Strängnäs kommun förvärvar ett s.k. lagerbolag
@ SEVAB överlåter verksamheterna till NyAB genom s.k.
underprisöverlåtelser, varefter aktierna i NyAB avyttras externt.
 SEVAB överlåter de verksamheter som ska vara kvar i
kommunens ägo till NyAB genom s.k underprisöverlåtelser, varefter
SEVAB avyttras externt.

# Överlåtelse av verksamhet
som ska vara kvar för att
möjliggöra en
försäljning av SEVAB
(underprisöverlåtelser)

SEVAB
PwC
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6 Skattemässiga aspekter

Alternativ 1
Skattekonsekvenser
Avyttring av verksamheterna direkt
SEVAB säljer verksamheterna direkt till en extern köpare. Priset
uppgår till det samlade marknadsvärdet.
Inkomstskattemässiga konsekvenser
Avyttringar av verksamheterna medför en beskattning. SEVAB kommer
att beskattas med 22 % på skillnaden mellan marknadsvärdet
(ersättningen från den externa parten) och det skattemässiga restvärdet
av verksamheten.

Då detta alternativ baseras på ett pris motsvarande det samlade
marknadsvärdet av de tillgångar som överlåts bör utgångspunkten
därför vara att en direkt överlåtelse av verksamheterna till köparen
utlöser stämpelskatt om 4,25 % på köpeskillingen, och därmed
marknadsvärdet, för fastigheterna.
Mervärdeskattemässiga konsekvenser
Förutsatt att det är hela verksamheter som överlåts är överlåtelserna
undantagna från moms.

Dock erhåller en köpare möjligheten att skriva av skillanden mellan
marknadsvärdet och det skattemässiga restvärde3t vilket inte är
beaktade i tidigare presenterade värdering.
Stämpelskattemässiga konsekvenser
Till den del det sker en direkt försäljning av en fastighet (eller
tomträtt), utlöser överlåtelserna stämpelskatt på 4,25 % av den del av
köpeskillingen som härrör till fastighet(erna).
Stämpelskatten beräknas på det högsta värdet av köpeskillingen och
taxeringsvärdet som gäller året före det år som lagfart beviljas.
Stämpelskatten kan därför i vissa fall minimeras till att inte baseras på
ett högre belopp än fastighetens taxeringsvärde genom att
köpeskillingen bestäms till det lägre av skattemässigt värde och
taxeringsvärdet. Saknas taxeringsvärde till följd av att fastigheterna
utgör specialenheter eller är nybildade, gör jämförelsen istället med
marknadsvärdet.

SEVAB
PwC
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6 Skattemässiga aspekter

Alternativ 2 och 3
Skattekonsekvenser
Förvärv av NyAB

Stämpelskattemässiga konsekvenser

Att förvärva ett s.k. lagerbolag resulterar inte i några
skattekonsekvenser. Ett aktiebolag kräver ett aktiekapital på 50 tkr
samt kostnad för att administrera förvärvet.

Till den del det sker en direkt försäljning av en fastighet (eller
tomträtt), utlöser överlåtelserna stämpelskatt på 4,25 % av den del av
köpeskillingen som härrör till fastighet(erna).

Internöverlåtelse av verksamheter till NyAB

Stämpelskatten beräknas på det högsta värdet av köpeskillingen och
taxeringsvärdet som gäller året före det år som lagfart beviljas.
Stämpelskatten kan vid en internöverlåtelse som denna därför
minimeras till att inte baseras på ett högre belopp än fastighetens
taxeringsvärde genom att köpeskillingen bestäms till det lägre av
skattemässigt värde och taxeringsvärdet. Saknas taxeringsvärde till
följd av att fastigheterna utgör specialenheter eller är nybildade, gör
jämförelsen istället med marknadsvärdet.

Oavsett om det är de verksamheter som sedan ska säljas externt eller
om det är de verksamheter som ska vara kvar i koncernen bör priset för
internöverlåtelsen bestämmas till högst det skattemässiga värdet.
Inkomstskattemässiga konsekvenser
Huvudregeln är att försäljning av tillgångar ska ske till marknadspris.
En överlåtelse av tillgångar kan dock ske till underpris om följande
kriterier är uppfyllda:
• Skattemässigt värde uppgår till minst det bedömda marknadsvärdet,

• Både köpare och säljare är skattskyldiga i Sverige,
• Överlåtelsen måste avse en hel verksamhet eller verksamhetsgren
om inte koncernbidragsrätt föreligger, och
• Köpande bolag får inte ha underskott året innan förvärvet.
Om överlåtelsen sker till ett värde som understiger det skattemässiga
värdet ska överlåtelsen trots detta anses gjord till det skattemässiga
värdet.
I förevarande fall antas samtliga kriterier för en s.k.
underprisöverlåtelse kunna vara uppfyllda. Rätt strukturerat ska
överlåtelserna till NyAB således inte leda till några
inkomstskattekonsekvenser.
SEVAB
PwC

Med antagande att fastigheterna är specialbyggnader torde dock även
detta alternativ utlösa en stämpelskatt motsvarande 4,25 % av
fastigheternas marknadsvärde.
Mervärdeskattemässiga konsekvenser
Förutsatt att det är hela verksamheter som överlåts är överlåtelserna
undantagna från moms.
Försäljning av aktierna i NyAB
• Då andelarna i NyAB är s.k. näringsbetingade andelar är en
eventuell vinst vid aktieöverlåtelsen skattefri.

• Överlåtelse av aktierna i NyAB utlöser inte någon stämpelskatt.
• Överlåtelsen av aktierna är undantagen från moms.
• Det bör upprättas en s.k. skalbolagsdeklaration för att säkerställa
den skattefria försäljningen.
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6 Skattemässiga aspekter

Val av alternativ
En jämförelse
Att tänka på vid genomförande av alternativ 1

Att tänkt på generellt vi en jämförelse av de olika alternativen

• Vid en inkråmsöverlåtelse direkt till extern part är det viktigt att alla
tillgångar och förpliktelser (inklusive avtal, personal etc.) kan tydligt
specificeras så att det klart framgår vad det är som överlåts och till
vilket pris.

Skatter på energi- och miljö

Att beakta vid valet mellan alternativ 2 och 3
• Innebär båda alternativen att fastigheter måste överlåtas eller kan
någon av verksamheterna flyttas till ett nytt bolag utan att någon
fastighet måste överlåtas?
• Vilken av alternativen utlöser lägst stämpelskatt?
• Vilken typ av tillstånd/registreringar finns idag kopplade till de olika
verksamheterna och vilket alternativ förefaller minst administrativt
betungande att flytta?
• Finns historiska belastningar, risker eller åtaganden i SEVAB som
kan vara prispåverkande vid en försäljning av SEVAB i jämförelse
med en ompaketering i ett NyAB?

• Att ansöka om att bli skattskyldig för de skatter som behöver
hanteras av den som tar över verksamheten i god tid, såsom
exempelvis skatter på el och bränsle.
• Vilka fastigheter överlåts och vad är status på dessa i relation till
förorenad mark? Hur är miljötillståndets status och finns det
utrymme för verksamhetens behov framåtriktat?
Elcertifikat
• Säkerställa att eventuell tilldelning av elcertifikat kommer att
medges fortsättningsvis för den part som tar över verksamheten.
• Säkerställa att hantering av eventuell kvotplikt för elcertifikat
hanteras korrekt av den part som tar över verksamheten.

Utsläppsrätter (EU ETS)
• Säkerställa att eventuell tilldelning och redovisning av utsläppsrätter
hanteras korrekt av den part som tar över verksamheten.
NOx-avgift
• Säkerställa att en eventuell NOx-avgift hanteras korrekt av den part
som tar över verksamheten.
Deponi
• Registrering för avfallsskatt och säkerställa en korrekt hantering av
avfallsskatt.

SEVAB
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Appendix

7

7.1 Tillhandahållen information

Tillhandahållen information

•

Värderingen har baserats på information tillhandahållen från
SVEAB samt offentlig information

•

Den information som mottagits från SEVAB har utgjorts av:

•

•

-

Avtal för verksamheterna

-

Finansiell historik och prognoser

-

Information om fördelningsnycklar

Materialet har utöver kvantitativ data baserats på muntliga och
skriftliga uppgifter av:
-

Utredare, Eva Ehrstrand

-

Värme, Ulf Björklund och Jan Ericson

-

Stadsnät, Benny Larsson och Kjell Andersson

-

Elnät, Kjell Andersson, Madeleine Eklund och Christer Wiik

-

Marknad, Fredrik Stake

-

VD, Mats-Erik Olofsson

Utöver ovanstående material har vi även använt information från
publika källor så som websidor och årsredovisningar samt externa
databaser så som Bloomberg.
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7.2 WACC

WACC
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PwC

Strängt personlig och konfidentiell

28 september 2018
81

7.2 WACC

Avkastningskrav (1/2)

Vägd kapitalkostnad (WACC)
•

•

•

Vid en avkastningsvärdering härleds värdet genom en diskontering
av bolagets förväntade framtida kassaflöde. Den kalkylränta som
används ska reflektera investeringens relativa risk samt tidsvärdet
av pengar.
Då kassaflödena prognostiseras utan beaktande av finansiella
poster ska den kalkylränta som tillämpas återspegla en vägd
kapitalkostnad för eget kapital samt lånefinansiering efter skatt, s k
WACC (Weighted Average Cost of Capital).
Den generella formeln för WACC presenteras till höger. För en
uppskattning av WACC erfordras bedömning av kostnad för
långfristig lånefinansiering, avkastningskrav på eget kapital samt
skuldsättningsgrad (finansieringsmix).

Kostnad för långfristig lånefinansiering
•

•

I beräkningen av den vägda kalkylräntan måste hänsyn tas till
kostnaden för extern finansiering, såsom lånefinansiering. Den
använda låneräntan ska motsvara bolagets kostnad för långfristig
extern finansiering.

WACC = Ks * (d%) + Ke * (e%)
WACC

Vägd kalkylränta

Ks

Kostnad för långfristig lånefinansiering (efter skatt)

s%

Andel lånefinansierat kapital

Ke

Kostnad för eget kapital (Avkastningskrav på eget
kapital)

e%

Andel eget kapital

Ks = (Rf + lånemarginal) * (1 – skattesats)
Ks

Kostnad för långfristig lånefinansiering (efter skatt)

Rf

Riskfri ränta

Lånemarginal

Skillnaden mellan Bolagets låneränta och den
riskfria räntan

Skattsats

Bolagets genomsnittliga skattesats

Den generella formeln avseende kostnad för långfristig
lånefinansiering presenteras till höger. Låneräntan beräknas genom
att addera en riskpremie till den riskfria räntan. Riskpremien ska
återspegla den lånemarginal, utöver den riskfria räntan, långivare
skulle kräva för att bevilja långfristiga lån till Bolaget.

SEVAB
PwC

Strängt personlig och konfidentiell

28 september 2018
82

7.2 WACC

Avkastningskrav (2/2)

Avkastningskrav på eget kapital
•

•

Ke (Re) = Rf + β * (Rm - Rf) + SSp +CSp

Avkastningskravet på eget kapital fastställs vanligtvis med
utgångspunkt från Capital Asset Pricing Model (”CAPM”). Enligt
CAPM beräknas avkastningskravet på eget kapital som den riskfria
räntan plus en förväntad marknadspremie, utöver den riskfria
räntan, multiplicerad med ett mått för marknadsrisken (Beta). Beta
är ett mått som speglar en tillgångs risk i förhållande till
marknadens risk.
Empiriska studier visar att den renodlade CAPM kan underskatta
riskpremien för investeringar i bolag med marknadsvärden under
ca 5 miljarder kr. Mot bakgrund av detta har vi valt att fastställa
avkastningskravet på eget kapital med tillämpning av en CAPMbaserad modell där hänsyn tas till såväl storlek som eventuella
bolagsspecifika riskfaktorer. Modellen presenteras till höger.

Re

Avkastningskrav på eget kapital

Rf

Riskfri ränta (långsiktig)

β

Beta (mäter en tillgångs risk relativt marknadsrisken)

(Rm – Rf)

Marknadspremie (den riskpremie som generellt
erfordras på aktiemarknaden utöver den riskfria
räntan)

SSp

Storleksrelaterat riskpremietillägg (baseras på
empiriska studier)

CSp

Specifikt riskpremietillägg (beaktar Bolagets
unika risksituation)

Skuldsättningsgrad
•

Skuldsättningsgraden ska uttrycka en optimal relation mellan
lånefinansiering och finansiering med eget kapital, till
marknadsvärden, för den aktuella rörelsen.

•

Lånefinansieringen ska härvid kunna erhållas utan andra
säkerheter än i bolagets tillgångar och aktier. Bolag med låga
materiella tillgångar och litet rörelsekapital i relation till rörelsens
marknadsvärde, såsom många kunskapsföretag, värderas i
allmänhet utifrån antaganden om mycket låg eller ingen
skuldsättning.
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7.2.1 WACC Värme

Beskrivning av noterade jämförelsebolag Värme (1/2)

Bolag

Beskrivning

Bolag

Beskrivning

SSE PLC

SSE PLC generates, transmits, distributes and supplies electricity to
industrial, commercial and domestic customers in the United Kingdom and
Ireland. The Company also stores and distributes natural gas, and operates a
telecommunications netw ork that offers bandw idth and capacity to companies,
public sector organizations, Internet service providers, and others.

EVN AG

EVN AG generates and distributes electricity, heat, gas, and w ater. The Company
covers the areas of generation, netw ork operations, energy trading and sales,
consulting, and resource conservation. EVN operates throughout Europe, w ith
headquarters in Maria Enzersdorf, Austria.

E.ON SE

A2A SpA

A2A S.p.A. is an Italian utility company. The Company is active in electricity
(production, distribution, trading and sales), gas (supply, distribution,
trading and sales), district heating, w aste (collection, treatment and
disposal), integrated w ater cycle, public lighting and other activities. A2A
S.p.A has a strong presence in the North of Italy.

E.ON SE operates in pow er generation and gas production businesses. The
Company's operations include electric generation at conventional, nuclear, and
renew able-source facilities, electric transmission via high-voltage w ires
netw ork, regional distribution of electricity, gas, and heat, pow er trading and
electricity, gas, and heat sales.

Iren SpA

IREN S.p.A. generates, distributes, and sells electricity and district heating.
The Company manages natural gas distribution netw orks, markets and sells natural
gas and electricity, and manages w ater services.

Alpiq
Alpiq Holding AG generates, transmits and distributes electricity throughout
Holding AG Europe. The Company is active in the areas of pow er generation, engineering and
electricity trading. Alpiq also provides energy services in the areas of energy
supply technology, communications, industrial/plant engineering and technical
building management.
Public
Public Pow er Corporation S.A. (PPC) generates, transmits, and distributes
Pow er Corp electricity across the entire country and the Greek islands. The Company
generates electricity from coal, hydroelectric stations, and oil and gas-fired
pow er plants.

Endesa SA Endesa is active in the generation, transmission, distribution, and
commercialization of electricity in Spain, Portugal and North Africa. The
company is also a major operator in the natural gas market and offers other
services related to the energy business.

Fortum OYJ Fortum Oyj provides a full range of energy related products and services.
The Company's activities cover the generation, distribution, and sale of
electricity and heat and steam, as w ell as the operation of pow er plants, and
energy-related services. Fortum operates w orldw ide but mainly in Northern
Europe.
ACEA SpA ACEA S.p.A. is an electricity and w ater utility. The Company generates,
transmits and distributes electricity in the Rome region, manages public
lighting in several Italian municipalities, and supplies w ater to several
regions in Italy. Through a subsidiary, ACEA manages w aste-to-energy plants.

Källa: Bloomberg
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7.2.1 WACC Värme

Beskrivning av noterade jämförelsebolag Värme (2/2)

Bolag

Beskrivning

RWE AG

RWE AG generates, distributes, and trades electricity to municipal, industrial,
commercial, and residential customers. The Company produces natural gas and oil,
mines coal, delivers and distributes gas, and supplies drinking w ater.
RWE AG operates mainly in Europe.

Electricite
de France

Electricite de France (EDF) produces, transmits, distributes, imports and
exports electricity. The Company, using nuclear pow er, coal and gas, provides
electricity for French energy consumers.

Enel SpA

Enel SpA is a multinational pow er company and an integrated operator in the
electricity and gas sectors, w ith a special focus on Europe and Latin America.
The company is active in the generation and distribution of energy from
conventional and renew able sources. It also offers integrated solutions for
electricity and gas products.

Bolag

Beskrivning

Hera SpA

Hera distributes electricity, methane gas and w ater, operates sew ers and
treats w astew ater, offers district heating, manages public lighting, and
collects and disposes of municipal w aste. Hera operates in Bologna,
Rimini, Ravenna-Lugo, Forli-Cesena, and Imola-Faenza.

EDP EDP - Energias de Portugal, S.A. generates, supplies and distributes
Energias de electricity and the supply of gas in Portugal and Spain. Through subsidiaries,
the Company is involved w ith electricity distribution, generation and supply in
Brazil, and w ind pow er promotion, construction and operations in Spain,
Portugal, France and Belgium.
Hafslund
ASA

Hafslund ASA generates, distributes, and sells electricity and offers related
service. The Company ow ns several hydropow er plants in Norw ay. Hafslund is
responsible for operating and maintaining distribution netw orks and district
heating. The Company also manages an investment portfolio and offers pow er
trading.

Källa: Bloomberg
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7.2.1 WACC Värme

Skuldsättningsgrad och beta för
jämförelsebolag Värme
Skuldsättningsgrad och beta
Bolag

S/E

S / (S+E)

Aktiebeta

Tillgångsbeta

SSE PLC

0,48

0,32

0,65

0,44

A2A SpA

0,64

0,39

0,98

0,60

Iren SpA

0,85

0,46

1,19

0,64

Alpiq Holding AG

0,36

0,27

0,43

0,31

23,97

0,96

1,27

0,05

EVN AG

0,47

0,32

0,58

0,39

MVV Energie AG

0,69

0,41

0,47

0,28

E.ON SE

0,09

0,09

0,91

0,83

Endesa SA

0,20

0,16

0,88

0,74

Fortum OYJ

0,00

0,00

0,92

0,92

ACEA SpA

0,77

0,43

0,94

0,53

RWE AG

0,24

0,20

0,92

0,74

Electricite de France SA

0,60

0,37

1,07

0,67

Hera SpA

0,69

0,41

0,66

0,39

Enel SpA

0,65

0,40

0,95

0,58

EDP - Energias de Portugal SA

1,03

0,51

0,91

0,45

Hafslund ASA

0,54

0,35

0,58

0,37

Genomsnitt
Median

1,90
0,60

0,36
0,37

0,94
0,93

0,57
0,59

Public Power Corp SA

Källa: Bloomberg 1 april 2017
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7.2.2 WACC Nät

Beskrivning av noterade jämförelsebolag Nät (1/3)

Compa ny

De sc ript ion

Compa ny

De sc ript ion

ACEA SpA

ACEA S.p.A. is an electricity and water utility. The Company generates,

EDP

EDP - Energias de Portugal, S.A. generates, supplies and distributes

transmits and distributes electricity in the Rome region, manages public

electricity and the supply of gas in Portugal and Spain. Through subsidiaries,

lighting in several Italian municipalities, and supplies water to several

the Company is involved with electricity distribution, generation and supply in

regions in Italy. Through a subsidiary, ACEA manages waste-to-energy plants.

Brazil, and wind power promotion, construction and operations in Spain,
Portugal, France and Belgium.

Alpiq Holding AG

Alpiq Holding AG generates, transmits and distributes electricity throughout

Endesa SA

Endesa is active in the generation, transmission, distribution, and

Europe. The Company is active in the areas of power generation, engineering and

commercialization of electricity in Spain, Portugal and North Africa. The

electricity trading. Alpiq also provides energy services in the areas of energy

company is also a major operator in the natural gas market and offers other

supply technology, communications, industrial/plant engineering and technical

services related to the energy business.

building management.
CEZ AS

CEZ generates electricity. The Company operates coal fired, hydroelectric, and

E.ON SE

E.ON SE operates in power generation and gas production businesses. The

nuclear power plants in the Czech Republic. CEZ distributes its electricity to

Company's operations include electric generation at conventional, nuclear, and

regional electricity companies.

renewable-source facilities, electric transmission via high-voltage wires
network, regional distribution of electricity, gas, and heat, power trading and
electricity, gas, and heat sales.

Centrica PLC

Centrica PLC is an integrated energy company offering a wide range of home and

Fortum OYJ

Fortum Oyj provides a full range of energy related products and services.

business energy solutions. The Company sources, generates, processes, stores,

The Company's activities cover the generation, distribution, and sale of

trades, saves and supplies energy and provides a range of related services.

electricity and heat and steam, as well as the operation of power plants, and
energy-related services. Fortum operates worldwide but mainly in Northern
Europe.

Electricite de France SA Electricite de France (EDF) produces, transmits, distributes, imports and

Source: Bloomberg
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Iberdrola SA

Iberdrola S.A. generates, distributes, trades, and markets electricity in

exports electricity. The Company, using nuclear power, coal and gas, provides

the United Kingdom, United States, Spain, Portugal, and Latin America. The

electricity for French energy consumers.

Company specializes in clean energy and more specifically wind power.

Source: Bloomberg
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7.2.2 WACC Nät

Beskrivning av noterade jämförelsebolag Nät (2/3)

Compa ny

De sc ript ion

Public Power Corp SA

Public Power Corporation S.A. (PPC) generates, transmits, and distributes
electricity across the entire country and the Greek islands. The Company
generates electricity from coal, hydroelectric stations, and oil and gas-fired
power plants.

Verbund AG

Verbund AG provides integrated electric generations, transmission, and
distribution services. The Company produces power through the operation of
hydro-electric, thermal, and wind power generators. Verbund transmits and
distributes power to customers both domestically and internationally.

APA Group

APA Group is a natural gas infrastructure company. The Company owns and or
operates gas transmission and distribution assets whose pipelines span every
state and territory in mainland Australia. APA Group also holds minority
interests in energy infrastructure enterprises.

Atmos Energy Corp

Atmos Energy Corporation distributes natural gas to utility customers in several
states. The Company's non-utility operations span various states and provide
natural gas marketing and procurement services to large customers. Atmos Energy
also manages company-owned natural gas storage and pipeline assets, including an
intrastate natural gas pipeline in Texas.

Source: Bloomberg
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7.2.2 WACC Nät

Beskrivning av noterade jämförelsebolag Nät (3/3)

Compa ny

De sc ript ion

Compa ny

De sc ript ion

Northwest Natural Gas
Co

Northwest Natural Gas Company stores and distributes natural gas in the United States.

Aqua America Inc

Aqua America Inc. is a water utility company. The Company supplies water to
residential, commercial, industrial, and public customers. Aqua America
serves residents through its water and wastewater operations in the Northeastern
Southeastern, and Midwestern United States.

Snam SpA

Snam S.p.A. owns and operates Italy's natural-gas distribution network. The
Oregon, as well as portions of Washington. The Company services residential,

United Utilities Group
PLC

commercial, and industrial customers. Northwest Natural supplies many of its

United Utilities Group PLC manages and operates the regulated electricity
distribution, water and wastewater networks in North West England. The Company
also manages other infrastructure assets in the United Kingdom and overseas.

non-core customers through gas transportation service, delivering gas purchased
by these customers directly from suppliers.
Artesian Resources Corp Artesian Resources Corporation, through its wholly-owned subsidiary Artesian
Water Company, Inc., provides water utility service to customers primarily in
New Castle County, Delaware. The Company sells its water services to
residential, commercial, industrial, utilities, and municipal customers.

Middlesex Water Co

Middlesex Water Company treats, stores, and distributes water for residential,
commercial, industrial, and fire prevention purposes. The Company operates in
New Jersey and Delaware. Middlesex also provides contract water and wastewater
management services to municipalities in New Jersey.

Pennon Group PLC

Pennon Group Plc operates and invests primarily in the areas of water and
sewerage services and waste management. Their principal subsidiary, SouthWest
Water Limited, holds the water and sewerage appointments for Devon, Cornwall and
parts of Somerset and Dorset. Viridor Waste Limited operates a waste treatment
and disposal businesses in the United Kingdom.

Source: Bloomberg
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7.2.2 WACC Nät

Skuldsättningsgrad och beta för
jämförelsebolag Nät
Skuldsättningsgrad och beta

Bolag

S/E

S / (S+E)

Aktiebeta

Tillgångsbeta

ACEA S.p.A.

0,75

0,43

0,91

0,52

Alpiq Holding AG

0,46

0,32

0,49

0,33

CEZ, a. s.

0,39

0,28

# N/A N/A

# N/A N/A

Centrica plc

0,50

0,33

0,92

0,62

Electricité de France S.A.

0,81

0,45

1,15

0,64

EDP - Energias de Portugal, S.A.

1,14

0,53

0,81

0,38

Endesa, S.A.

0,26

0,21

0,89

0,71

E.ON SE

0,43

0,30

0,85

0,60

Fortum Oyj

0,08

0,07

0,92

0,85

Iberdrola, S.A.

0,73

0,42

0,78

0,45

Public Power Corporation S.A.

8,56

0,90

1,19

0,12

VERBUND AG

0,32

0,24

0,82

0,62

# N/A N/A

# N/A N/A

# N/A N/A

# N/A N/A

APA Group

1,03

0,51

0,93

0,46

Atmos Energy Corporation

0,38

0,27

0,60

0,44

Northwest Natural Gas Company

0,45

0,31

0,60

0,41

Snam S.p.A.

0,83

0,45

0,55

0,30

# N/A N/A

# N/A N/A

# N/A N/A

# N/A N/A

Artesian Resources Corporation

0,32

0,24

0,40

0,30

Middlesex Water Company

0,25

0,20

0,63

0,50

Pennon Group Plc

0,93

0,48

0,78

0,40

Aqua America, Inc.

0,29

0,23

0,73

0,56

United Utilities Group PLC

1,30

0,56

0,98

0,43

Genomsnitt
Median

0,96
0,46

0,37
0,32

0,83
0,91

0,47
0,52
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7.2.3 WACC Fiber

Beskrivning av noterade jämförelsebolag Fiber

Bolag

Beskrivn in g

T elia Co AB

T elia Company AB offers telecommunication services. T he Company offers mobile
communications services as well as operates fixed networks throughout Eurasia.

T elenor ASA

T elenor ASA is an international provider of tele, data and media communication
services, and has mobile operations in 13 markets across the Nordic region,
Central and Eastern Europe and Asia. T he Group also offers fixed telephony,
broadband and T V services in the Nordic region.

Elisa OYJ

Elisa Oyj provides telecommunication solutions. T he Company provides local,
long distance, mobile telephone, and data transmission services. Elisa also
operates as a service integrator by connecting customers' telecom solutions
and related IT (information technology) applications. T he company sells to
private individuals and businesses in Finland.

Level 3 Communications Level 3 Communications, Inc. is an integrated communications network company
Inc
national telecommunication and dial-up, and high speed DSL and T V Internet
access.

Retelit SpA

Retelit S.p.A., through its subsidiaries, provides data services and
that provides Internet protocol and data services, as well as content
distribution, co-location, and softswitch and voice services.

T iscali SpA

T iscali S.p.A. is a telecommunications operator in Europe. T he Company supplies
infrastructure for the telecommunications market. T he Company utilizes optical
fiber networks to offer broadband and ultra-broadband data transmission
services, the creation of private IP and ethernet networks, and the
provision of internet connectivity.

T elefonica Deutschland
Holding AG

T elefonica Deutschland Holding AG provides telecommunications services in
Germany. T he Company offers fixed-line and mobile telephone, Internet, and data
transmission services to residential and corporate customers.

Källa: Bloomberg
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7.2.3 WACC Fiber

Skuldsättningsgrad och beta för
jämförelsebolag Fiber

Skuldsättningsgrad och beta
Bolag

S/E

S / (S+E)

Aktiebeta

Tillgångsbeta

Telia Co AB

0,42

0,30

0,75

0,53

Telenor ASA

0,22

0,18

0,77

0,63

Elisa OYJ

0,20

0,17

0,66

0,55

Level 3 Communications Inc

0,45

0,31

1,16

0,80

Retelit SpA

0,00

0,00

0,95

0,95

Tiscali SpA

1,38

0,58

1,22

0,51

Telefonica Deutschland Holding AG

0,13

0,12

0,72

0,64

Genomsnitt
Median

0,40
0,22

0,24
0,18

0,89
0,77

0,66
0,63
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7.3 Ordlista

Ordlista

CAPM

Capital asset pricing model

DCF

Diskonterade kassaflöden (discounted cash flow)

EBIT

Resultat efter avskrivningar före finansnetto

EBITDA

Resultat före avskrivningar

EV

Rörelsevärde/värde på operativt kapital (Enterprise Value)

GWh

Gigawattimmar

Ke

Kostnad för eget kapital

Ks

Kostnad för långfristig lånefinansiering (efter skatt)

MWh

Megawattimmar

PwC

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sales

Omsättning

WACC

Vägd kalkylränta (weighted average cost of capital)

Värderingsdatum

2018-01-01
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Dnr KS/2019:644-0061
2019-12-13
1/3

Avyttringsprocess - fjärrvärmerörelsen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. ge förvaltningen i uppdrag att upphandla konsultstöd för och påbörja
avyttringsprocessen av SEVAB:s fjärrvärmerörelse inför slutligt beslut
om en eventuell försäljning, i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet

Sveriges kommuner står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska
utmaningar. Det är framför allt en följd av befolkningsutvecklingen som bland
annat innebär att allt fler äldre kommer att behöva stöd och service de
kommande åren.
Strängnäs kommunkoncern har dessutom en hög skuldsättning och står
samtidigt inför en rad nödvändiga satsningar och investeringar inom
kärnverksamheterna.
För att hantera detta så fattade kommunstyrelsen hösten 2017 beslut om en
”Långsiktig ekonomisk plan (LEP) 2030”.
Under 2018 och 2019 har stora delar av planen genomförts.
Ett område som belystes, var vilka säljbara tillgångar som kommunkoncernen
har. En första utredning visade att det framförallt är inom SEVAB som det finns
säljbara tillgångar av värde. Detta medförde att en fördjupad utredning
genomfördes (bifogas ”maskad” på grund av konkurrenskänslig information).
Denna ledde fram till slutsatsen att även om ”samtliga tillgångar är attraktiva
tillgångar till vilket det finns otaliga intressenter”, föreslå ett påbörjande av en
avyttringsprocess gällande SEVAB:s fjärrvärmerörelse.
En avyttringsprocess är komplex och en viktig förutsättning för att lyckas är att
anlita externa rådgivare med rätt kompetens som säkerställer korrekta
förberedelser och att processen genomförs på ett korrekt sätt.
En konkurrensutsatt process säkerställer att kommunen och kommuninvånarna
får bästa möjliga villkor (sett utifrån urvalskriterierna) vid en eventuell affär.
Likabehandling är viktig, det vill säga att alla intressenter ska ta del av samma
information och ha samma möjligheter att inkomma med bud.

2/3

Det ska vara en transparent process och upplägg när det gäller syfte,
processupplägg, urvalskriterier och verksamheten (notera dock att det rör sig om
en sluten budgivning).
Avyttringsprocessen avslutas med signering, det vill säga att parterna skriver
under försäljningsavtal. Innan detta kan ske kommer frågan komma upp för
slutligt beslut i först Kommunstyrelsen och sedan i Kommunfullmäktige.

Det finns fler vinster med en försäljning än att förbättra kommunens ekonomi,
till exempel att stärka den långsiktiga kundnyttan och att hantera
hållbarhetsfrågorna på ett bra och innovativt sätt. För att säkerställa detta är
valet av urvalskriterier för bud viktigt. Förutom pris (köpeskilling) för
verksamheten, skulle det kunna handla om miljö/hållbarhet, det vill säga hur en
tilltänkt köpare jobbar med hållbarhetsfrågor, policyer, planer kring framtida
bränslemix i fjärrvärmeproduktionen etc. Men också exempelvis prisfilosofi
(kund) och innovation/digitalisering.
Om Strängnäs kommun blir minoritetsägare (det vill säga inte säljer samtliga
aktier), så kan inflytande säkras genom ett aktieägaravtal. Det råder naturligtvis
viss avvägning mellan sådana regleringar och pris. Det skulle kunna röra
prissättning, investeringar eller/och framtida avyttring. På kort sikt (1-3 år) är det
möjligt att reglera pris i kronor, på längre sikt är det svårt att sätta hård reglering
på pris givet omvärldsfaktorer. Möjligt att genom avtalet styra förpliktelser kring
investeringar så att nätet även framgent fungerar tillfredsställande och att nya
områden ansluts. Ifall en ny ägare någon gång i framtiden vill avyttra
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verksamheten finns möjligheten att lägga in en hembudsklausul (förköpsrätt)
eller skrivning om att sälja innehavet på samma villkor.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Ett av huvudskälen till en försäljning av SEVAB:s fjärrvärmerörelse är att stärka
kommunens ekonomi och minska belåningen och framtida finansieringsbehov.
Konsultkostnaderna finansieras av köpeskillingen och är kända efter att en
upphandling är genomförd. Den indikativa nivån är dock 1,5% av köpeskilling (så
kallad ”success fee” ifall det blir affär) och ett månatligt arvode på cirka 0,15 mkr.
Till detta kommer timbaserade arvoden för eventuellt stöd inom finans och/eller
juridik (till exempel ”financial vendor due diligence”, det vill säga en finansiell
företagsbesiktning initierad av säljaren/kommunen). Uppskattade totala arvoden
för dessa är 2-3 mkr.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Förvaltningen kommer kontinuerligt att informera kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Rapport, Utredning av förutsättningarna ur ett kund-, bolags-och finansiellt
perspektiv för en försäljning av delar av SEVAB Strängnäs Energi AB:s
verksamhet: elnät, fjärrvärme samt stadsnät (”maskad av sekretesskäl”).
Tjänsteutlåtande, Långsiktig ekonomisk plan (Dnr KS/2016:649)
Beslutet skickas till

SEVAB Strängnäs Energi AB

Jacob Högfeldt (M)
Ordförande

