Förslag till beslut

1(2)

Landstingsstyrelsen

Planerings- och beställarstaben
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E-post: marianne.ottersgard@jll.se
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Begäran från Regionförbundet om borgen X11 (Transitio)
(LS/1932/2012)
Ärendebeskrivning
Under 2013 beslutad landstingsfullmäktige i februari, § 41 och landstingsstyrelsen i december 2013,
§ 333, att gå i borgen för inköp av ett tåg X11 inklusive upprustning och andel i reservfordon.
Totalt handlar det om 25 tåg som leasas av Jönköpings länstrafik (4), Kollektivtrafikmyndigheten
Norrbotten (1), Regionförbundet Jämtlands län (1), Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands
län (1), Länstrafiken Kronoberg (3), Blekingetrafiken (3), Landstinget i Kalmar län (7),
Skånetrafiken (3) och AB Transitio 2 reservtåg.
AB Transitio har beslutat att finansieringen av tågförvärvet, inklusive upprustning och
modernisering ska ske genom leasing med Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)som
leasegivare. Respektive landsting skall enligt föreliggande aktieägaravtal för Transitio via
proprieborgen garantera Transitios förpliktelser vad gäller den finansiering som Transitio tagit upp
för tågen. I föreliggande fall skall således respektive landsting via proprieborgen garantera
finansieringen för dels de för egen del förhyrda tåg dels sin andel av reservtåg.
Tidigare landstingsfullmäktige beslut behöver förtydligas enligt följande
” Landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att teckna erforderlig borgensförbindelse
för den finansiering, leasing- och lånefinansiering, som AB Transitio upptagit, dels för 1 st. X11tåg som Regionförbundet Jämtlands län avser att hyra från AB Transitio och dels för
Regionförbundet Jämtlands läns del av 2 st. X11-tåg som reservtåg. Landstingets borgensbelopp
skall inte överstiga 14,2 mkr.”

Beslutsunderlag
Utkast till borgensförbindelse
Leasingramavtal mellan SEB och AB Transitio (sekretess)

Landstingsdirektörens förslag
1. Under förutsättning att landstingsfullmäktige fattar beslut enligt förslag enligt punkt 2
tecknar Jämtlands läns landsting borgensförbindelse för den finansiering, leasing- och
lånefinansiering, som AB Transitio upptagit, dels för 1 st. X11-tåg som Regionförbundet
Jämtlands län avser att hyra från AB Transito och dels för Regionförbundet Jämtlands läns
del av 2 st. X11-tåg som reservtåg enligt utkast till borgensförbindelse.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Förslag till beslut

2 (2)

Landstingsstyrelsen får i uppdrag att teckna erforderlig borgensförbindelse för den
finansiering, leasing- och lånefinansiering, som AB Transitio upptagit, dels för 1 st. X11-tåg
som Regionförbundet Jämtlands län avser att hyra från AB Transito och dels för
Regionförbundet Jämtlands läns del av 2 st. X11-tåg som reservtåg. Landstingets
borgensbelopp skall inte överstiga 14,2 mkr.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Chef Planerings- och beställarstaben

BORGENSFÖRBINDELSE
1.

BAKGRUND

AB Transitio, org. nr. 556033-1984, ("Transitio"), och Skandinaviska Enskilda Banken
AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, ("SEB") har ingått Leasingramavtal
med nummer 30111319 avseende leasing av tåg till Transitio för ett högsta
sammanlagt anskaffningsvärde om högst SEK 427.100.000 ("Leasingramavtalet").
Under Leasingramavtalet skall Transitio och SEB ingå leasingkontrakt
("Leasingkontrakt") avseende leasing av tågen. Enligt villkoren i Leasingramavtalet
och respektive Leasingkontrakt skall Transitio från SEB bland annat leasa (a) ett (1)
X11 tåg AdTranz/Bombardier med beteckning X3112 samt (b) två (2) X11 tåg
AdTranz/Bombardier med beteckning X3173 och X3174 som Transitio tillhandahåller
Landstinget och övriga Borgensmän (såsom termen definieras i Leasingramavtalet)
som reservtåg (gemensamt kallade "Leasingobjekten") för en högsta sammanlagd
anskaffningskostnad om SEK 14.130.435, ("Anskaffningskostnaden") att användas
för regionaltrafik inom Länstrafiken i Jämtlands län.
Enligt villkor angivna i Leasingramavtalet kan Leasingkontrakt under vissa
omständigheter komma att ersättas av ett kreditavtal mellan SEB och Transitio med ett
kreditbelopp som högst kan motsvara Anskaffningskostnaden ("Kreditavtalet").
I syfte att säkerställa (i) Transitios förpliktelser gentemot SEB under Leasingramavtalet
och Leasingkontrakt samt (ii) för det fall att Kreditavtalet ingås, Transitios förpliktelser
gentemot SEB under Kreditavtalet, har Jämtlands läns landsting, organisationsnummer
232100 - 0214, ("Landstinget") beslutat att ingå denna proprieborgen.
2.

PROPRIEBORGEN M.M.

Landstinget går härmed i borgen såsom för egen skuld för Transitios samtliga
förpliktelser gentemot SEB till följd av (i) såvitt avser Leasingobjekten,
Leasingramavtalet och Leasingkontrakt ingångna därunder och (ii) Kreditavtalet. På
grund av denna borgensförbindelse skall Landstinget dock inte behöva utge mer än
Anskaffningskostnaden.
Landstinget äger inte säga upp denna borgensförbindelse och borgensförbindelsen
skall gälla intill dess att samtliga ovan angivna förpliktelser enligt Leasingramavtalet,
Leasingkontraktet och, i förekommande fall, Kreditavtalet har fullgjorts. Proprieborgen
skall äga fortsatt giltighet även om Landstingets intressegemenskap med Transitio
upphör.
Landstingets åtaganden under denna proprieborgen gäller oavsett om SEB har
sakrättsligt giltig äganderätt eller inte till Leasingobjekten.
3.

ANNAN SÄKERHET M.M.

Landstinget har inte, i förhållande till SEB, på grund av denna proprieborgen någon rätt
till annan säkerhet som har ställts eller kan komma att ställas för Transitios
förpliktelser, exempelvis pant eller annan borgen. SEB får medge ändring av eller

efterge sådan pantsättning respektive helt eller delvis friställa sådan säkerhet utan att
Landstingets ansvar enligt denna borgensförbindelse minskas.

4.

FÖRSÄKRAN M.M.

Landstinget försäkrar att samtliga beslut fattats och förfaranden vidtagits som är
erforderliga för denna borgensförbindelses giltighet och verkställbarhet och att samtliga
åtaganden härunder således är gällande, giltiga och verkställbara mot Landstinget.
5.

ÖVERLÅTELSE

Med SEB avses i denna borgensförbindelse även annan som till följd av överlåtelse
eller pantsättning kan komma att träda in som ny leasegivare enligt Leasingramavtalet
och/eller Leasingkontraktet.
6.

PARTIELL OGILTIGHET

Skulle en bestämmelse i denna borgensförbindelse vara eller befinnas vara olaglig,
ogiltig eller icke verkställbar, skall detta inte påverka lagligheten, giltigheten eller
verkställbarheten avseende övriga bestämmelser i denna borgensförbindelse.
7.

LAG OCH TVISTELÖSNING

Tvist angående tillkomst, tolkning eller tillämpning av denna borgensförbindelse skall
avgöras enligt svensk rätt av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätts som
första instans.
……………………………………..
Landstinget har tagit del av Leasingramavtalet och därtill hörande handlingar.
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