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Refinansiering av reservfordon och högkostnadskomponenter för
tågfordon
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2006, § 64, att teckna avtal om
borgensutfästelse där landstinget förbinder sig att gentemot AB Transitio ingå
separata borgensförbindelser enligt vilka landstinget åtar sig att solidariskt svara
för AB Transitios samtliga existerande och framtida förpliktelser enligt
leasingavtal, kreditavtal och andra finansieringsrelaterade åtaganden avseende
spårfordon som AB Transitio har ingått eller ingår. Fördelningen av det solidariska
borgensansvret var reglerat i ett avtal om reglering av regressrätt. Regressrätten
innebär att om en borgensman har erlagt betalning till eller skriftligen krävs på
betalning av en eller flera av AB Transitios borgenärer med anledning av
borgensförbindelse ska infriande borgensman ha rätt att av övriga borgensmän få
respektive borgensmans andel av det erlagda beloppet. Borgensmännens
(svenska landsting eller regioner, totalt 19) samlade ansvar enligt sådana
borgensförbindelser är dock vid var tid begränsat till ett belopp om 8 mdkr. AB
Transitio ansvarar för att införskaffa nytillverkade och begagnade spårfordon
allmänt lämpade för främst regional järnvägstrafik genom uthyrning eller på annat
sätt ställa sådana spårfordon till förfogande för av trafikhuvudmannen anlitade
operatörer under förutsättning av att berörd trafikhuvudman ställer säkerhet i
form av borgen såsom för egen skuld för operatörens förpliktelser gentemot
bolaget.
Under 2008 -2011 Genomförde AB Transitio upphandling av finansiering
avseende de fordons-anskaffningar som AB Transitio gjort på uppdrag av Norrtåg
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AB, Värmlandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Hallandstrafiken och Kalmar
Läns Trafik. i slutet av 2008 och början av 2009. Anskaffningssumman för fordon
och komponenter uppgick till sammanlagt 3,2 mdkr och rymdes inom ramen för
det ursprungliga borgensåtagandet.
Den långsiktig finansieringslösning omfattade en låne-/leaselösning med Svensk
Exportkredit/SEB om 780 mkr, leasingkontrakt mellan AB Transitio och
Skandinaviska Enskilda Banken AB om 808 mkr, leasingkontrakt mellan AB
Transito och Skandinaviska Enskilda Banken AB om 760 mkr, AB Transitios
proprieborgensåtagande om 160 mkr till Nordiska Investeringsbanken samt AB
Transito och AB Svensk Exportkredit låneavtal om 485 mkr.
Under 2011 beslutade fullmäktige tillsammans med övriga landsting och regioner
och delägare i AB Transitio om omstrukturering av bolaget. Omstruktureringen
innebar att man frångick lösningen med solidarisk borgen för bolagets
förpliktelser till att var och en av landstingen eller regionerna borgar bara för de
förpliktelser som rör fordonen som används i respektive landstings/regions
kollektivtrafik.
AB Transitio har nu avslutat det låneavtal om 485 miljoner kronor med AB Svensk
Exportkredit som ingick i ovannämnda nämnde paket med långsiktig finansiering
och den del som avsåg reservfordon och högkostnadskomponenter, som
motsvarar 185 miljoner kronor, behöver nu refinansieras långfristigt. AB Transitio
har därför begärt att Region Jämtland Härjedalen tecknar en ny borgen på
400 000 kronor för AB Transitios förpliktelser enligt kommande låneavtal för
refinansiering av Region Jämtland Härjedalens relativa andel av finansieringen.
Begäran är i överensstämmelse med de nya konsortialavtalen för AB Transitio
och tidigare beställningar av tåg och tågkomponenter som gjorts för Region
Jämtland Härjedalens kollektivtrafik.
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Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen går i borgen för AB Transitios lån motsvarande
400 000 kronor avseende Region Jämtland Härjedalens relativa andel av
finansiering av reservtåg och högkostnadskomponenter, vilka förvaltas av AB
Transitio.
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