Mariehamns stads ägardirektiv för Mariehamns Elnät Ab
För den verksamhet som bedrivs i Mariehamns Elnät Ab gäller förutom
bolagsordningen och Mariehamns stads koncerndirektiv eller motsvarande
styrinstrument, även dessa särskilda riktlinjer.
Mariehamns Elnät Ab utgör en del av stadens koncern och står därmed under stadens
ledning och kontroll. Bolaget utgör stadens egendom och förvaltar stora värden.
Verksamheten har tillkommit på stadens initiativ och har staden som huvudman.
Staden och dess ledning bär det övergripande politiska ansvaret för bolagets
verksamhet.
Syftet med dessa ägardirektiv är att utöva stadens inflytande över bolagets verksamhet
genom att fastställa stadens mål, syfte och krav på verksamheten.
Verksamhetens mål och inriktning
Mariehamns Elnät Ab ska medverka till att utveckla staden på ett sätt som bidrar till
stadens attraktivitet. Bolaget ska bidra till utvecklingen av Mariehamn genom att
erbjuda, producera och distribuera el. Vägledande för bolagets verksamhet skall vara
effektivitet, miljöhänsyn och hög leveranssäkerhet.
Bolaget kan på kommersiellt motiverade grunder även förvärva, besitta och överlåta
värdepapper samt fast egendom under förutsättning att det sker i syfte att förverkliga
stadsfullmäktiges uppdrag enligt detta ägardirektiv.
Mariehamns Elnät AB ska samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som
staden bedriver.
Ekonomiska och finansiella mål
Bolaget verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga grunder så att bolagets ekonomi
ger en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av bolagets verksamhet.
Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen
tillfredsställande soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör
långsiktigt agerande.
Bolaget skall årligen generera ett ekonomiskt resultat som ger en aktieutdelning
motsvarande minst fyra (4) procentenheter över den IBOR-räntesats som avses i
meddelande från kommissionen om en översyn av metoden för att fastställa referensoch diskonteringsräntor (19.1.2008) på bolagets totala egna kapital. Stadsfullmäktige
fastställer årligen i budget stadens exakta avkastnings krav.
Bolagets miljöarbete
Mariehamns Elnät Ab ska aktivt driva energi- och miljöfrågor i sin verksamhet.
Bolaget ska bidra till energieffektivering och minskad energianvändning samt till
utveckling av miljövänlig energiproduktion och distribution.
Bolaget skall aktivt bidra till förverkligandet av stadens miljömål.

