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Mariehamns Centralantenn Ab (MCA) utgör, även med valet av bolag som 
organisationsform, en del av stadens koncern och står därmed under stadens ledning 
och kontroll. Bolaget utgör stadens egendom och förvaltar stora värden i form av 
kunskap, kundrelationer och anläggningar. För den verksamhet som bedrivs i MCA 
gäller förutom bolagsordningen och Mariehamns stads koncerndirektiv eller 
motsvarande styrinstrument, även dessa särskilda riktlinjer.  
 
Avsikten med dessa ägardirektiv är att utöva stadens inflytande över bolagets 
verksamhet genom att fastställa stadens bolagsspecifika mål, syfte och krav på 
verksamheten. 
 
Verksamhetens mål och inriktning 
Stadens ägande av MCA utgör ett led i stadens arbete för att stärka stadens position 
som bosättningsort.  
 
MCAs primära uppdrag är att i syfte att garantera, i första hand Mariehamnarna, tillgång 
till flera av varandra oberoende leverantörer av TV, radio mm. utbygga, upprätthålla 
och tillgängliggöra en välfungerande infrastruktur för förmedling av signaler.  
 
MCA kan även själv uppträda som leverantör till abonnenter. MCA ska då i första hand 
tillgodose behovet av ett attraktivt och lättillgängligt basutbud av samhällsinformation 
och underhållning.  
 
Bolaget kan på kommersiellt motiverade grunder även förvärva, besitta och överlåta 
värdepapper samt fast egendom under förutsättning att det sker i syfte att förverkliga 
stadens uppdrag. 
 
Ekonomiska och finansiella mål 
Bolagets verksamhet ska 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 ska sträva efter ett ekonomiskt resultat som möjliggör såväl reinvestering i som 
utveckling av den egna verksamheten samt över tid ger en genomsnittlig årlig 
avkastning i form av förkovran av bolagets totala egna kapital motsvarande minst 3,15 
procentenhet över 12-månaders euriborräntan. Stadsfullmäktige fastställer årligen i 
samband med sitt beslut om budget stadens förväntade dividend.  
 
Årsredovisning 
Bolagets styrelse ska i årsredovisningen, utöver vad som annars är stadgat, redovisa 
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med 
densamma. 
 
 


