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PS 74/17 Gildeskål vekst AS - kommunal garanti ved for
lån - fortsatt avdragsfrihet i 3 år
Behandling i Formannskapet - 22.11.2017:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1.

Gildeskål kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på 10 mnok som
Gildeskål Vekst AS tok opp i forbindelse med konvertering av byggelån i 2013.
Garantien gjelder også etter at det søkes om avdragsfrihet i 3 nye år.

2.

Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 10 mnok med tillegg av 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 11 mnok.

3.

Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år
med tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3.

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på 10 mnok som
Gildeskål Vekst AS tok opp i forbindelse med konvertering av byggelån i 2013.
Garantien gjelder også etter at det søkes om avdragsfrihet i 3 nye år.

2.

Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 10 mnok med tillegg av 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 11 mnok.

3.

Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år
med tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes § 3.

