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Stiftelse av investeringsselskapet Gildeskål Invest AS

Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommune oppretter et eget investeringsselskap Gildeskål Invest AS i tråd med
vedlagte vedtekter og stiftelsesdokument.
Vedlegg
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VEDTEKTER
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Stiftelsesbestemmelser

3

Momenter

Bakgrunn for saken:
I dagens ordning brukes Sjøfossen Næringsutvikling AS (SNU) til å forvalte Gildeskål
kommunens næringsfond. Det fører til at investerte aksjer blir bokført i regnskapet til SNU.
SNU blir eier av aksjene og Gildeskål kommune er en mindre aksjonær i SNU. Dagens
ordning gir Gildeskål kommune mindre innflytelse og kontroll med hvordan kommunen, i
praksis SNU, investerer i oppstartsbedrifter og annen næring i kommunen. Et eget
investeringsselskap vil rette opp dette.

Vurdering:
For at Gildeskål kommune skal stå som eier av aksjer som investeres fra kommunens
næringsfond, fremmer rådmannen et forslag om opprettelse av et investeringsselskap
Gildeskål Invest AS, som i sin helhet eies av Gildeskål kommune.

Næringsselskapets formål og virksomhet vil være å foreta kommersielt motiverte
investeringer og /eller bidra med ansvarlige lån i en tidlig fase i bedrifter i Gildeskål, basert
på mulighet for avkastning.

Rådmannen foreslår at tilskudd til drift under kr 100 000 fra kommunens næringsfond vil
behandles på lik linje som med dagens ordning. Tilskudd over kr 100 000 må godkjennes av
styret i Gildeskål Invest AS før utbetaling.
Gildeskål Invest AS vil motta investeringsmidler fra kommunens næringsfond. Overføring av
midler til næringsfondet vil skje etter bevilgning fra kommunestyret i budsjettsaken.
Det foreslås at trinnene i saksbehandlingen blir som følger:
1. Første saksbehandling av aksjeinvesteringer og lån foretas av administrasjonen i SNU.
2. Styret i investeringsselskapet behandler innstillingen.
3. Saken oversendes formannskapet i Gildeskål kommune.
Investeringsselskapets styre bør sammensettes slik at det gir en demokratisk kontroll over
vedtak og at det er raskt og innkalle styret uten tap av tid. Det foreslås derfor at styret settes
sammen som følger:


Styrets leder: Ordfører i Gildeskål kommune.



Nestleder: Rådmann i Gildeskål kommune.



Styremedlem: En representant fra næringslivet i Gildeskål kommune (oppnevnes av
Gildeskål Næringsforum).



Styremedlem: Daglig leder i SNU.

Styrets medlemmer jobber tett på hverandre til daglig. Det anses som viktig i kommunens
næringsutvikling at både rådmann og ordfører har løpende innsikt i arbeidet som pågår.
Styret må rapportere minst to ganger i året til formannskapet. Herunder både bevilgninger til
aksjer, lån og tilskudd. Selskapet må også ved årsslutt rapportere til kommunestyret i
forbindelse med fremlegging av årsregnskapet.
Det vurderes som risikofylt å investere i nyetablerte selskaper. Aksjelovens bestemmelser
pålegger aksjonærer handleplikt hvis man taper aksjekapitalen. Rådmannen foreslår derfor at
investeringsselskapets aksjekapital er kr 100 000,- fordelt på 100 aksjer. Resterende kapital
bør legges inn som en overkurs på for eksempel 5 MNOK. Det betyr at det betales kr 50 000
pr aksje. En slik løsning gjør det lite sannsynlig at selskapet skal ha behov for å kalle inn mer
kapital fra eieren. Om det allikevel skulle skje vil beløpet være svært lavt.

Konklusjon:
Rådmannen foreslår opprettelse av et investeringsselskap Gildeskål Invest AS, som i sin
helhet eies av Gildeskål kommune.

