Borgen – Kommuninvest i Sverige AB
Denna borgen (“Borgen”) har utfärdats av de under punkt (1) till (4) nedan angivna parterna
(gemensamt och var för sig ”Borgensmännen”) till förmån för Kommuninvest i Sverige AB,
org. nr. 556281–4409 (”Kommuninvest”):
(1)

Göteborgs stad, org. nr. 212000–1355;

(2)

Malmö stad, org. nr. 212000–1124;

(3)

Uppsala kommun, org. nr. 212000–3005; och

(4)

Stockholms stad, org. nr. 212000–0142.
Med ”Part” avses nedan någon av Borgensmännen eller Kommuninvest för sig och med
”Parterna” avses Borgensmännen och Kommuninvest gemensamt.
BAKGRUND

(A)

SKL Kommentus AB, org. nr. 556026–1900 (”Låntagaren”) ägs av Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) samt en majoritet av Sveriges kommuner, som också är bolagets kunder.
Låntagarens uppdrag är att erbjuda offentlig sektor avtal och tjänster inom offentliga inköp
och HR. Låntagaren har på eller omkring denna dag ingått ett låneavtal (”Låneavtalet”) med
Kommuninvest som långivare i syfte att finansiera inköp av skyddsutrustning för Sveriges
kommuner och regioner.

(B)

Utgångspunkten är ett räntefritt och amorteringsfritt lån till Låntagaren på 500 miljoner
kronor. Lånet förfaller tre (3) år från tecknandet, senast 2023-06-23.

(C)

Vid utlåning till bolag kräver Kommuninvest att ägaren, vanligtvis en kommun eller en region,
ingår ett borgensåtagande. Borgensmännen har förklarat sig villiga att teckna sådan borgen
och gör nu så i enlighet med de villkor som anges i denna Borgen.

1.

BORGENSÅTAGANDE

1.1

Till säkerhet för Låntagarens rätta fullgörande av samtliga förpliktelser under Låneavtalet och
därtill nu och i framtiden hörande dokument går Borgensmännen i borgen såsom för egen
skuld (s.k. proprieborgen) gentemot Kommuninvest.

1.2

Vardera Borgensman ansvarar för som mest 125 miljoner kronor.

1.3

Borgensmännen ansvarar var för sig tillsammans med Låntagaren för Låntagarens
förpliktelser gentemot Kommuninvest under Låneavtalet. Borgensmännen kan således direkt
krävas på betalning för Låntagarens förpliktelser och Kommuninvest har rätt att kräva vilken
som helst av Borgensmännen på betalning (med iakttagande av p 1.2).

1.4

Borgensmännen har, gemensamt och var för sig, inte vid någon tidpunkt under denna Borgen
mer långtgående åtaganden gentemot Kommuninvest än Låntagaren har gentemot
Kommuninvest enligt Låneavtalet. Borgensmännen äger följaktligen inte heller göra gällande

omständigheter som skulle kunna ligga till grund för ansvarsbefrielse, helt eller delvis, om
dessa omständigheter inte kunnat åberopas såsom ansvarsbefrielse av Låntagaren.
2.

ÖVERLÅTELSE
Denna Borgen får inte överlåtas av Borgensmännen utan Kommuninvests skriftliga samtycke.
Om endast en av Borgensmännen önskar överlåta sina skyldigheter enligt denna Borgen
fordras utöver Kommuninvests samtycke övriga Borgensmännens skriftliga samtycke härtill.

3.

GILTIGHETSTID
Denna Borgen gäller från och med dagen för Parternas undertecknande till och med att
Låntagaren uppfyllt samtliga sina åtaganden enligt Låneavtalet, vilket upphör senast 202306-23. Borgensmännen har inte rätt att säga upp sitt respektive åtagande innan dess.

4.

ÄNDRINGAR
Ändringar och tillägg till denna Borgen skall ha verkan endast för det fall de överenskommits
skriftligen samt undertecknats av behöriga företrädare för respektive Part.

5.

TILLÄMPLIG LAG OCH DOMSTOLSFÖRFARANDE
Svensk lag ska tillämpas på denna Borgen. Tvist i anledning av denna Borgen ska avgöras av
domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

6.

UNDERTECKNANDE
Vardera Borgensman garanterar och bekräftar härmed gentemot Kommuninvest att
undertecknande person är fullt behörig att underteckna och ingå denna Borgen för
Borgensmannens räkning.

__________________________
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Denna Borgen har upprättats i fem (5) likalydande original, varav Parterna har tagit varsitt.

STOCKHOLMS STAD

GÖTEBORGS STAD

Stockholm den___ april 2020

Göteborg den___ april 2020

Namn:

Namn:

UPPSALA KOMMUN

MALMÖ STAD

Uppsala den___ april 2020

Malmö den___ april 2020

Namn:

Namn:

KOMMUNINVEST SVERIGE AB
Örebro den ___ april 2020

Namn:
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