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Kapitaltäckningsgaranti för Del-Ta Produktion 
AB 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till Kapitaltäckningsgaranti för Del-Ta 
Produktion AB.  
 
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
kapitaltäckningsgarantin. 
 

Bakgrund 
Del-Ta grundades 1986 och 1997 bildades ett bolag, Del-Ta produktion AB, 
ägt av Del-Ta intressenter ideell förening där KIFAB i Kalmar AB gick in som 
medlem. Under 2015 överläts KIFAB i Kalmar AB:s medlemskap till Kalmar 
kommun. Sedan dess ägs Del-Ta produktion AB av Del-Ta intressenter ideell 
förenings tre medlemmar; Kalmar kommun, Nybro kommun och Del-Ta 
Personalförening ideell förening. 
 
Det finns ett behov av att i en kapitaltäckningsgaranti överenskomma om de 
tre ägarnas ansvar vid eventuellt behov av kapitaltillskott.  
 
Förslaget innebär att en kapitaltäckningsgaranti tecknas där Del-Ta personal-
förering ideell förening undantas vid eventuellt behov av kapitaltillskott och att 
Del-Ta produktion AB betraktas som ett företag. Detta innebär att om 
exempelvis Kalmarfabriken redovisar ett underskott ett räkenskapsår så blir det 
Kalmar kommun som tillskjuter kapital för att återställa det registrerade 
aktiekapitalet. Redovisar Nybrofabriken ett plusresultat samma räkenskapsår 
minskar Kalmars kommuns kapitaltäckning i motsvarande mån. 
 
Med detta förfaringssätt som grund föreslås att Kalmar kommun och Nybro 
kommun tecknar en kapitaltäckningsgaranti som garanterar att det egna 
kapitalet i bolaget uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet och att 
garantin gäller för tiden fram till och med årsstämman 2017. 
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Kapitaltäckningsgaranti 
 
 

Kalmar Kommun, 212 000-0746 och Nybro Kommun, 212000-0753 äger 33,3 % var av 
aktierna i Del-Ta Produktion AB, 556442-5154, via respektive kommuns medlemskap i 
Del-Ta intressenter ideell förening, 832300-0052. Resterande 33,3 % av aktierna ägs av 
Del-Ta personalförening ideell förening genom sitt medlemskap. 
 
Del-Ta personalförering ideell förening skall undantas vid eventuellt behov av 
kapitaltillskott. 
 
Vid eventuellt behov av kapitaltillskott skall Del-Ta produktion AB betraktas som ett 
företag vilket innebär att om exempelvis Kalmarfabriken redovisar ett underskott ett 
räkenskapsår så blir det Kalmar kommun som tillskjuter kapital för att återställa det 
registrerade aktiekapitalet. Redovisar Nybrofabriken ett plusresultat samma räkenskapsår 
minskar Kalmars kommuns kapitaltäckning i motsvarande mån. 
Med detta förfaringssätt vid eventuellt behov av kapitaltillskott förbinder Kalmar kommun 
och Nybro kommun att svara för att det egna kapitalet i bolaget uppgår till minst det 
registrerade aktiekapitalet.   

 
Garantin gäller för tiden till och med årsstämman 2017. Krav avseende infriande av 
garantin ska ställas före utgången av april 2017 till Kalmar kommun. 
 
 
 
Kalmar den xx  2017  Nybro den xx  2017 
 
 

 
Johan Persson   Christina Davidsson 
Kalmar kommun   Nybro kommun 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 
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