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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Smart-Pack Sverige AB 

Bakgrund 
SmartPak Sverige AB är ett bolag som bildades 1 april 2003. Bolaget driver 

operationell drift av lättgodstranporter i huvudsak med buss i linjetrafik såväl 

regionalt som nationellt. 

 

Bolaget ägs av Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Läns Trafik AB, Landstinget i 

Jönköpings län, Västtrafik AB, Länstrafiken Örebro AB, Länstrafiken Sörmland 

AB samt Bussgods i Stockholm AB. Landstingets ägarandel är 14 procent. 

 

Bolaget ansvar för bussgodsverksamheten i Östergötlands, Sörmlands, Hallands, 

Blekinge, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Kronobergs, Jönköpings, 

Örebros, Kalmars och Uppsala län. 

 

Bolagets framtid – genomförda åtgärder 
Mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen har inom bolaget under lång tid 

pågått en diskussion kring bolagets framtid.  Under hösten 2013 pågick 

överläggningar med en presumtiv köpare som var beredd att förvärva bolaget. En 

avsiktsförklaring undertecknades som innebär att köparen fram till 2013-12-31 

har exklusiv förhandlingsrätt. Vid bolagsstämma 2014-01-10 redovisade styrelsen 

beslutade att förhandlingarna kommer att dra ut på tiden men att ett avgörande 

kommer att ske under januari månad. 

 

Verksamheten 2013 med ett fortsatt negativt resultat på ca 3 miljoner kronor 

innebar att det egna kapitalet förbrukats varför en kontrollbalansräkning har 

upprättades. 

 

Vid extra bolagsstämma (kontrollstämma) 2014-01-10 beslutades enhälligt att 

 bolaget inte ska likvideras utan drivas vidare. Bolaget ska av ägarna tillföras 

så mycket kapital att driften kan säkerställa till dess att en överlåtelse skett. 
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 om förhandlingarna med tilltänkt köpare avbryts ska likvidation genomföras 

i ordnad form. Ägarna ska tillföra bolaget behövligt kapital under 

likvidationstiden.  

För att säkerställa bolagets drift under första kvartal bedömde styrelsen att vardera 

ägarna genom lån skulle tillföra 600 000 kronor. Styrelsen har utifrån 

förhandlingar om försäljning av bolaget och krav på återställande av aktiekapital 

bedömt att merparten av lånet kan återbetalas men att viss del i slutändan kommer 

att bli en kostnad för nuvarande aktieägare. 

 

Landstingsstyrelsen beslutad 2014-01-21, § 19 att lämna Smart-Pack AB ett lån 

på 600 000 kronor.  

 

Försenad försäljning av bolaget  
Mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen under senare delen av 2013 och 

början av 2014 blev den tilltänkte köparen tveksam till ett förvärv då bolagets 

förluster var större än som tidigare redovisats.  Fortsatta förhandlingar har lett 

fram till ett tillträde som är satt till 16 juni och att därmed bolaget inte behöver 

likvideras med därtill förenade kostnader. 

 

Den nya situationen innebär å andra sidan att bolaget måste tillföras mer kapital 

för att säkra drift fram till tillträdet och att förutsättningarna för försäljning ska 

vara uppnådda. Ägarnas lån till bolaget behöver omvandlas till ägartillskott 

samtidigt som för vårt landsting ytterligare 100 000 kronor ska tillföras bolaget.  

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att till Smart-Pack Sverige AB lämna ett ovillkorat aktieägartillskott på 700 000  

      kronor varav 600 000 kronor genom att utlämnat lån efterges 

 

att kostnadstäckning sker ur landstingsstyrelsens ram för oförutsedda utgifter.  

 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

Agneta Jansmyr 

landstingsdirektör 

Stefan Schoultz 

ekonomidirektör 
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Planeringsdelegationen §§ 60-85 

Tid: 2014-05-27, kl 09:00-12:20, 13:00-14:00 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 85 

Dnr 

LJ2014

/83 

Smart-Pack Sverige AB 

Föreligger handling avseende tillförande av kapital inför en 

kommande försäljning av bolaget.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att till Smart-Pack Sverige AB lämna ett ovillkorat 

aktitieägartillskott på 700 000 kronor varav 600 000 kronor 

genom att utlämnat lån efterges, 

 

att kostnadstäckning sker ur landstingsstyrelsens ram för 

oförutsedda utgifter.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

 

 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 




