ÄGARANVISNING FÖR
SVENSK-DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB
Organisationsnummer: 556432-9083

§1

Bolagets uppdrag

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Bolaget) ska enligt föremålet
för Bolagets verksamhet – direkt eller indirekt genom ett konsortium – äga,
förvalta, driva och underhålla
a) en avgiftsfinansierad fast förbindelse över Öresund för järnvägs- och
vägtrafik mellan Köpenhamn och Malmö, i fortsättningen benämnd
Öresundsförbindelsen, omfattande även nödvändiga områden och
anläggningar för avgiftsupptagning, tullbehandling och passkontroll, samt
b) nödvändiga järnvägs- och vägförbindelser till Öresundsförbindelsen från
befintliga järnvägs- och vägnät i Sverige;
äga och förvalta andelar i företag med verksamhet inom infrastruktur samt
bedriva därmed förenlig verksamhet.
§2

Uppdragsmål

För den del av Bolagets verksamhet som avser järnvägs- och vägförbindelser
till Öresundsförbindelsen enligt § 1 b) ovan gäller följande mål:
a) bilväg: målvärde 100 procent tillgänglighet,
b) järnväg: målvärde minst 99,6 procent tillgänglighet exklusive banarbeten.
§3

Redovisning

Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa utfall gentemot uppdragsmålen
enligt § 2 a) och b) ovan.
§4

Disposition av utdelningsbara medel

Bolaget ska disponera sådana av bolagsstämman fastställda utdelningsbara
medel som kan finnas i Bolaget i följande ordning:
a) avveckla fordran på villkorade aktieägartillskott,

b) avveckla räntefordran på villkorade aktieägartillskott,
c) ställa till bolagsstämmans disposition genom förslag om utdelning till
aktieägaren.
Samtliga punkter ska ske med beaktande av stämmobeslutad utdelningspolicy.
Punkt c) ska ske efter det att Bolagets lån i Riksgäldskontoret är återbetalda.
§5

Ekonomiska mål för Öresundsbrokonsortiet

Bolaget ska på stämma i Öresundsbrokonsortiet (konsortiet) verka för att
följande ekonomiska mål fastställs för konsortiet:
a) kapitalstrukturmål: konsortiets skuld ska vara återbetald till år 2050.
b) lönsamhetsmål: avkastning på operativt kapital ska gå från cirka
9 procent år 2017 och gradvis öka för att vid utgången av år 2021 uppgå
till minst 11 procent.
c) utdelningspolicy: 80–100 procent av konsortiets årliga resultat före
värdeförändringar. Utdelningen kan dock aldrig överstiga begränsningen
i § 12.3 i konsortialavtalet av den 27 januari 1992, dvs. vinstutdelning får
inte överstiga vad som i godkänd balansräkning för senaste räkenskapsår
redovisas som konsortiets nettovinst för året, balanserad nettovinst och
fria fonder med avdrag för redovisad förlust. Vinstutdelning får inte
heller ske med så stort belopp att utdelningen står i strid mot god
affärssed med hänsyn till konsortiets konsolideringsbehov, likviditet eller
ställning i övrigt.
§6

Giltighet

Denna ägaranvisning gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.
___________________
Antagen vid bolagsstämma den 19 april 2018.
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