Utlåtande Rotel I, Rotel II (Dnr KS 2019/1920)

Likvidation av Stockholms Hamn AB:s vilande
dotterbolag Nynäshamns Hamn AB
Framställan från Stockholms Stadshus AB/Stockholms Hamn AB

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Föreslagen likvidation av Nynäshamns Hamn AB, org nr. 556038-0882,
godkänns.

Föredragande borgarråden Anna König Jerlmyr och Joakim
Larsson anför följande.
Ärendet
Nynäshamns Hamn AB (Nyhab) är ett helägt dotterbolag till Stockholms
Hamn AB (Stohab). Nyhab har sedan slutet av 2013 saknat verksamhet och
varit vilande.
Styrelsen utgörs av tre ledamöter och en suppleant, samtliga anställda i
Stohab. Thomas Andersson är ordförande tillika VD i bolaget.
Vid styrelsemöte i Stohab den 28 november 2013 beslutades att Stohab
skulle överta all verksamhet som Nyhab bedrev och av tjänsteutlåtandet inför
nämnda styrelsemöte framgår att Nyhab skulle kvarstå i Stohabs koncern som
ett vilande bolag men att bolaget på sikt skulle fusioneras alternativt
likvideras.
Då Nyhab varit vilande sedan dess och det endast innebär en administrativ
börda så föreslås att bolaget nu ska likvideras.
Den administrativa hanteringen av Nyhab innebär bl.a. krav på att inge
särskild inkomstdeklaration, upprätta separat bokslut och att beakta särskilda
regler rörande koncernredovisning. Utöver detta tillkommer särskild
formaliahantering avseende styrelsehantering med kallelser, styrelseärenden
och protokoll.
Av bolagsordningen för Nyhab framgår att Stockholms
kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut, som är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas.
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Beredning
Ärendet har initierats av Stockholms Stadshus AB.
Våra synpunkter
Det politiska arbetet i Stockholm ska präglas av god ekonomisk styrning och
därför är det positivt att det vilande dotterbolaget nu likvideras. I övrigt
hänvisar vi till Stockholms Stadshus AB:s tjänsteutlåtande.
Bilagor
1. Stockholms Hamns tjänsteutlåtande avseende Likvidation av det
vilande dotterbolaget Nynäshamns Hamn AB
2. Protokoll STOHAB 2019-10-02
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Föreslagen likvidation av Nynäshamns Hamn AB, org nr. 556038-0882,
godkänns.

Stockholm den 5 februari 2020
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Joakim Larsson
Mats Larsson
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Remissammanställning
Ärendet
Nynäshamns Hamn AB (Nyhab) är ett helägt dotterbolag till Stockholms
Hamn AB (Stohab). Nyhab har sedan slutet av 2013 saknat verksamhet och
varit vilande.
Styrelsen utgörs av tre ledamöter och en suppleant, samtliga anställda i
Stohab. Thomas Andersson är ordförande tillika VD i bolaget.
Vid styrelsemöte i Stohab den 28 november 2013 beslutades att Stohab
skulle överta all verksamhet som Nyhab bedrev och av tjänsteutlåtandet inför
nämnda styrelsemöte framgår att Nyhab skulle kvarstå i Stohabs koncern som
ett vilande bolag men att bolaget på sikt skulle fusioneras alternativt
likvideras.
Då Nyhab varit vilande sedan dess och det endast innebär en administrativ
börda så föreslås att bolaget nu ska likvideras.
Den administrativa hanteringen av Nyhab innebär bl.a. krav på att inge
särskild inkomstdeklaration, upprätta separat bokslut och att beakta särskilda
regler rörande koncernredovisning. Utöver detta tillkommer särskild
formaliahantering avseende styrelsehantering med kallelser, styrelseärenden
och protokoll.
Av bolagsordningen för Nyhab framgår att Stockholms
kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut, som är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas. Därför kommer
ärendet att föreläggas kommunfullmäktige under början av 2020.
Beredning
Ärendet har initierats av Stockholms Stadshus AB.
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Stockholms Stadshus AB
Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 9 december
2019 följande.

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.
1. Föreslagen likvidation av Nynäshamns Hamn AB, org nr. 5560380882, godkänns.
Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.
1. Föreslagen likvidation av Nynäshamns Hamn AB, org nr. 5560380882, godkänns.
Stockholms Stadshus AB:s yttrande daterat den 6 november 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Koncernledningen instämmer med Stohabs förslag till beslut att Nynäshamns Hamn
AB likvideras.
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