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TRAB 2020/35

Trelleborgs Rådhus AB

Koncernsekreterare

Avyttring Trelleborgs Stadsnät AB
Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB beslutade, 2019-09-19 § 8, att uppdra åt VD i
Rådhus AB att ta fram underlag för snabbare fibrering av landsbygden.
Verkställande direktör informerade därefter på moderbolagets styrelsesammanträde,
2019-12-05 § 7, om planerad avsiktsförklaring för utredning av förutsättningar att
avyttra Trelleborgs Stadsnät AB. Verkställande direktör informerade även om att
utredningen skulle pågå i maximalt 6 månader efter tecknande av avsiktsförklaring.
Inför kommunstyrelsens sammanträde 2019-12-18 inkom tre parter med
affärsförslag avseende förvärv av Trelleborgs Stadsnät AB.
Kommunstyrelsen beslutade (KS 2019-12-18 § 329) att inte ingå avsiktsförklaring
med någondera av de potentiella parterna, att uppdra till kommundirektören att
genomföra en företagsbesiktning (Due Dilligence) med de tre inkomna
affärsförslagen, att ta speciell hänsyn till säkerhetsrisker utifrån Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Post- och telestyrelsen (PTS) samt, att till
kommunstyrelsen återrapportera de genomförda aktiviteterna och underlagen med
slutsatser under kvartal 1, 2020.
För genomförandet av uppdraget anlitades JZ Capital som finansiell rådgivare
avseende Due Diligence processen.

Beredning
Efter påbörjandet av Due Diligence inkom ytterligare intresseanmälan avseende
förvärv av bolaget, vilket resulterade i att en förenklad Due Diligence lämnades av
samtliga fyra intressenter.
Efter slutförandet av Due Diligence processen inkom indikativa bud från
intressenterna. I samråd med den anlitade finansiella rådgivaren föreslogs
kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-13 § 159, besluta att uppdra till
kommundirektören att gå vidare och inleda slutförhandling med den av konsulten
föreslagna parten "Y" (A2). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet
med förslaget.
För framtagande av aktieöverlåtelseavtal och övergångsavtal gällande försäljningen
av Trelleborgs Stadsnät AB har Lindahls advokatbyrå anlitats.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avyttra Trelleborgs Stadsnät AB till köpare Y (A2),
att köpeskillingen fastställs till XX mkr,
att uppdra till kommundirektören att snarast teckna aktieöverlåtelseavtalet,
att det undertecknade aktieöverlåtelseavtalet villkoras med ett slutgiltigt
fastställande i kommunfullmäktige, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

