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Bildande av bolagskoncern
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen föreslår genomförande av koncernbildning
genom att överföra ägandet av kommunens helägda aktiebolag till det
likaledes helägda aktiebolaget Trelleborgs Rådhus AB (Moderbolaget;
nybildas). På så sätt får kommunen såväl en aktiebolagsrättslig som
skatterättslig koncern med ett moderbolag och åtta stycken indirekt ägda
dotterbolag (Dotterbolagen). Genom koncernbildning blir kommunens
bolagsstruktur tydligare och det skapas möjligheter till en bättre och mer
samlad hantering av bolagen och den kommunala ekonomiska
förvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta
att godkänna att överlåtelse av samtliga aktier i AB Trelleborgshem,
Trelleborgs Hamn AB, Östersjöterminalen AB, Trelleborgs
Energiförsäljning AB, Trelleborgs Fjärrvärme AB, Trelleborgs Bredband
AB, Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB och Fastighets AB
Skarpskytten 17 sker till Trelleborgs Rådhus AB
att godkänna framlagda förslag till bolagsordning och ägardirektiv för
Trelleborgs Rådhus AB
att godkänna dokument för bolagsstyrning för kommunens helägda
aktiebolag
att utse styrelse och lekmannarevisorer i Trelleborgs Rådhus AB (görs i
särskilt valärende)
att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella icke principiella
justeringar som kan krävas för att genomföra koncernbildningen, samt
att kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta de åtgärder mm som krävs för
att verkställa och i övrigt genomföra kommunfullmäktiges beslut enligt
ovan
Det förordas att kommunstyrelsen för egen del beslutar, under förutsättning
av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan,
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att utse ombud för kommunen på bolagsstämma i Moderbolaget för att
besluta om koncernbildning, bolagsordning och antagande av ägardirektiv
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att vidta de åtgärder mm
som krävs för att verkställa och i övrigt genomföra kommunfullmäktiges
beslut enligt ovan
att bemyndiga kommunledningsförvaltningen att utföra eventuella icke
principiella smärre justeringar som kan krävas för att genomföra
koncernbildningen

