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LANDSK.APSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNIN~ till 

Landstinget med förslag om ställande av 

landskapsgaranti till säkerhet för lån som 

Ålands Kraftverksaktiebolag upptar för 

säkerställande av landskapets elkraftsför-

sörjning . 

Landskapsstyrelsen har på grundval av Landstingets bemyndiganden 

beviljat Ålands Kraftverksaktiebolag särskilda landskapsgarantier 

för lån som upptagits för finansieringen av fjärrkraftöverföringen 

från Sverige och för utbyggnaden av stamlinjenätet i landskapet . Då 

i amorteringstiden för dessa dels utländska, dels inhemska lån varit 

relativt kort har Kraftverksaktiebolaget naturligt nog inte förmått 

finansiera låneamorteringarna helt med inflytande inkomster utan 

varit tvunget att låna upp nya medel . 

Ålands Kraftverksaktiebolag har på grund av det f . n . strama kre-

ditläget inte lyckats uppbringa lånemedel inom landet utan varit nöd-

sakat vända sig till den utländska lånemarknaden , där bolaget av 

Deutsche Bank Ag . erbjudits ett lån om 500 . 000 DS - dollar . Beloppet 

motsvarar enligt dagens kurs ca 1 . 750 . 000 mark . Lånetiden är fem 

0 ar . 

Landstinget bemyndigade den 27 april 1974 (Främst . nr 42/1973-74) 

landskapsstyrelsen att st ä lla särskilda landskapsgarantier till ett 

belopp av 5 . 450 . 000 mark . I denna garantisumma ingick 2 . 600 . 000 mark 

för finansiering av ett reservlager för gasturbinbränsle . Då enligt 
,_, 

Kraftverksaktiebolaget finansieringen av reservlagret torde kunna ske 

utan att utnyttja denna garanti kan vid ställande av ny garanti ovan-

nämnda garantibemyndigande om 5 . 450.000 mark minskas med 1 . 750 . 000 

mark . 
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Landskapsstyrelsen har med beaktande av vikten av att Kraftverks-

aktiebolaget skall kunna fullfölja sina åtaganden gentemot långivar-

na utan att oskäligt höja elströmspriset ansett det vara förenligt 

med landskapets intresse att landskapsgaranti skulle få tecknas för 

föreslaget lån lydande i DS-dollar. 

Då den föreslagna landskapsgarantin avser förpliktelser i utländsk 

valuta erfordras enligt 26 § Självstyrelselagen tillstånd av Republi-

kens President_. Framställning därom avser landskapsstyrelsen att göra 

så snart landstingets positiva beslut i ärendet föreli~ger. 

Hänvisande till ovanstående föreslår landskapsstyrelsen 

att Landstinget bemyndigar landskapssty-

relsen att utan krav på motsäkerhet ställa 

landskapsgaranti att gälla såsom proprie-

borgen för ett lån om 500.000 DS-dollar, 

som Ålands Kraftverksaktiebolag år 1975 

upptager hos Deutsche Bank Ag., samt för 

uppfyllande av övriga för detta lån ställda 

v:;Lllkor, och 

att det av Landstinget den 27 april 1974 

givna garantibemyndigandet om 5.450 . 000 

mark minskas med 1.750.000 mark. 

Mariehamn, den 8 april 1975. 
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