2018-04-10

Specifika ägardirektiv - Gislaved Energi
Koncern AB - GEKAB
Ägarförhållande och benämning
Gislaved Kommunhus är ett helägt bolag av Gislaveds kommun (kommunen) organisationsnummer 2120000514.Gislaved Energi Koncern AB helägt bolag av Gislaveds Kommunhus AB (kommunhus)
organisationsnummer 559084-6191. Gislaved Elnät AB organisationsnummer 556223-8765 samt Gislaved Energi
AB organisationsnummer 556247-6514 helägt bolag av Gislaved Energi Koncern AB. Ägardirektiv för (inkl.
ovan nämnda dotterbolag)Gislaved Energi Koncern AB (koncernen) organisationsnummer 559079-2932.

1. Kommunala ändamålet

Koncernen får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.
Koncernen får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala
kompetensen.
Koncernen har till föremål för sin verksamhet att bedriva energiproduktion och energidistribution, köp och försäljning av energi och energirelaterade produkter och tjänster samt
annan därmed förenlig verksamhet. Vidare är föremålet att förvärva eller uppföra, äga,
förvalta, hyra ut och överlåta erforderliga anläggningar och fastigheter samt infrastruktur för
IT-kommunikation.

2. Koncernens syfte

Koncernen ska i sin verksamhet säkerställa en god elförsörjning inom Gislaveds kommun åt
medborgare och företag. Koncernen ska även i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda
leveranssäkra och prisvärda energilösningar inom hela Gislaveds kommun samt därmed
förenlig verksamhet.

3. Koncernens uppdrag

Koncernen ska i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda
energilösningar samt därmed förenlig verksamhet. Koncernens verksamhet ska bidra till
utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Koncernen ska bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet. Koncernen
ska samverka och stödja kommunen i arbetet med klimat och energistrategin. Koncernen ska
samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som kommunen bedriver. Koncernen
ska utforska samt utveckla nya områden inom energiförsörjning i kommunen.
Koncernen ska på sikt avveckla miljöbelastande energikällor och genom framsynthet aktivt
delta i processen för ett fossilt oberoende i kommunen. Koncernen ska i samverkan med
kommunens förvaltningar och koncern, verka för en större energieffektivitet i bebyggelse
och det lokala energisystemet.
Koncernen ska vara med och möjliggöra biogasprojekt i kommunen.
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Koncernen ska utreda möjligheten att bebygga en solcellspark inom Gislaveds kommun och
lämna en färdig utredningsrapport senast den 30 september 2018.
Koncernen ska möjliggöra för kommuninvånarna att få samma villkor till en IT-infrastruktur.
Det är viktigt att koncernen ger kommuninvånarna samma förutsättningar oavsett var de bor
i kommunen, Prioriteringen ska ske i förhållande till samhällsnyttan.

4. Gemensamma förutsättningar

Styrelsen för koncernen ska fullfölja sitt uppdrag med beaktande av aktiebolagslagen (ABL),
kommunallagen (KL), energilagstiftning samt övrig tillämplig lagstiftning och gällande
bolagsordning samt i enlighet med utfärdade generella ägardirektiv.

5. Ekonomiska riktlinjer

Aktieutdelning ska vara årets genomsnittliga statslåneränta plus 2,5 % av aktiekapitalet och 25
% av vinsten för koncernen.

6. Kommunfullmäktiges ställningstagande

Koncernen äger inom ramen för den löpande verksamheten rätt att förvärva, avyttra och
överlåta egendom upp till ett värde om 300 prisbasbelopp utan att kommunfullmäktige först
bereds möjlighet att yttra sig i ärendet.

Detta ägardirektiv ska - för att äga giltighet - antas på bolagsstämma i koncernen samt i
koncernens dotterbolag.
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