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§ 62 
 
Beslut om eventuellt förvärv av aktier i Perstorp Fjärrvärme AB 
2021/191 
 
Sammanfattning 
Perstorps Fjärrvärme AB (bolaget) ägs av Perstorps kommun (kommunen) och E.ON 
Sverige AB (publ). Ägarna äger vardera femtio procent av aktierna. Det finns hundra 
aktier i bolaget. Således äger kommunen femtio aktier. 
 
Kommunen har fört diskussioner om bolagets framtid med Eon under hösten 2020, varvid 
Eon framfört till kommunen att man önskar sälja sin andel i bolaget. Kommunen har 
tidigare inte varit beredd att köpa Eons aktier. Eon har nu fått ett bindande bud av en 
extern köpare till aktierna. Med anledning härav erbjuder Eon kommunen att köpa 
aktierna i bolaget på de villkor och till det pris som lämnats i det bindande budet. 
 
Kommunen har således att ta ställning till om kommunen ska förvärva Eons aktier eller 
om kommunen ska avstå från detta och låta en extern köparen förvärva aktierna. 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen beslutar, 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avstå från att förvärva E.ON Sverige AB:s aktier i 
Perstorps Fjärrvärme AB 
 
att föreslå kommunfullmäktige att, i enlighet med befintligt aktieägaravtal, godkänna att 
Adven Energilösningar AB förvärvar E.ON Sverige AB:s aktier i Perstorps Fjärrvärme 
AB och biträder befintligt aktieägaravtal i egenskap av aktieägare, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att 
förhandla om en eventuell överlåtelse av kommunens aktier, helt eller delvis, i 
Perstorps Fjärrvärme AB och därefter redovisa resultatet av förhandlingarna för 
kommunfullmäktige, samt  
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad.  
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