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Godkännande av AB SL Finans beslut om utköp av vagnar
från leasingarrangemang
Ärendebeskrivning
Styrelsen i AB SL Finans har den 15 maj 2018 beslutat i enlighet med bilagt
förslag, Bilaga 1.
Enligt ägardirektiven ska trafiknämnden godkänna styrelsens beslut. Mot denna
bakgrund lämnas härmed nedan förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Ärende beslutat av styrelsen i AB SL Finans den 15 maj 2018, Bilaga 1
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 15 maj 2018, SL 2018-0219
Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att

godkänna AB SL Finans styrelses beslut av den 15 maj 2018 att ingå avtal om
utköp av vagnar från leasingavtal med Handelsbanken Finans AB (publ)
enligt närmare villkor i Bilaga 1.

Förvaltningens förslag och motivering
Bakgrunden till beslutsärendet framgår av Bilaga 1.
Enligt ägardirektiv ska trafiknämnden godkänna AB SL Finans styrelses beslut.
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Övervägande och motivering
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Ekonomiska konsekvenser av beslutet framgår av Bilaga 1.
Riskbedömning
Riskbedömning framgår av Bilaga 1.
Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
Som framgår av Bilaga 1 medför beslutet inga kända konsekvenser för personer
med funktionsnedsättning.
Konsekvenser för miljön
Som framgår av Bilaga 1 medför beslutet inga kända konsekvenser för miljön.

Caroline Ottosson
Förvaltningschef
Catarina Strömsten-Falkenmark
Chef Verksamhetsstyrning och ekonomi
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AB SL Finans

Datum

2018-05-15

Styrelsen
AB SL Finans

Styrelsemöte 2018-05-15

Beslutsärende

avseende

utköp

av vagnar

leasingarrangemang

per årsskiftet

Beslutsärendet

till styrelsen

avser

förslag

från

2018/2019

i AB SL Finans

("SL Finans")

gällande den finansiella hanteringen från årsskiftet 2018/2019
Czo-tunnelbanevagnar
ingående
Finans AB (publ) ("HF").

ileasingarrangemang

av ett antal

med Handelsbanken

Bakgrund
Mellan

SL Finans

som leasingtagare

och HF som leasinggivare

ingicks

ett

ramavtal, Master Agreement den 3 juli 2002, avseende leasingfinansiering av
7o Cpo-vagnar. Under leasingramavtalet har träffats leasingavtal 10671024,
10671025
och 10671029 avseende totalt 48 Czo-vagnar numrerade 22162263. Ett flertal av de aktuella Czo-vagnarna ingår också i vissa amerikanska
leasingarrangemang,
leasingarrangemang
Den ordinarie

men utköp från eller avslut av sådana amerikanska
föreslås inte ske inom ramen för detta beslutsärende.

leasingperioden

ileasingavtalen

2263 löper ut vid årssläftet 2018/2019
enlighet med villkoren
i leasingavtalen,

med HF förvagnarna

2216-

varvid SL Finans har möjlighet att, i
anvisa

sig sjäIv eller annan

att förvärva

till en köpeslälling om 5o % av vagnarnas ursprungliga
anskaffningsvärde, d.v.s. 672 ooo ooo kronor exklusive moms. I annat fall
förlängs leasingperioden med ytterligare 5 år till nästa förfallodatum vid
årsskiftet 2023/2024 med oförändrade villkor. Vid utgången av den femåriga

vagnarna

för1ängningsperioden
har HF en ensidig rätt att påkalla att SL Finans ska
anvisa
en köpare av vagnarna,
men om HF inte nyttjar denna rätt förlängs

leasingperioden för vagnarna i ytterligare 7 år till en högre marginal.
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det för SL Finans
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att nyltja

utköpsoptionen för de aktuella vagnarna per årsskiftet 2018/2019 och istället
finansiera

vagnarna

via Internfinans

leasingarrangemanget
Ekonomiska

än att bibehålla

det aktuella

via HF.

konsekvenser

Ett beslut om utköp av de 48 Cxo-vagnarna från HF per årssläftet 2018/2019
innebär alt SL Finans ska utge en köpeslälling till HF om 672 ooo ooo kronor
exklusive
medel

moms

samt

att SL Finans
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Finans AB (publ) att per årsskiftet 2018/2019 anvisa sig själv som köpare till
Czo-vagnar numrerade 2216-2263 till en total köpeskilling uppgående till
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i enlighet

att för bolagets

AB (publ)

dokumentation

ändringar

ska fattas

direktör
Finans

till

gällande

avtalet

som ryms

ägardirektiv

för

styrelsen

när ovan

bolaget,
att bolagets
uppdrag

verkställande

att förklara

paragrafen

Föredragande
Peter

direktör

ska återrapportera

slufförts,

Fransson

i ärendet:

omedelbart

justerad.

till

