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Avtale om salg av aksjer i Sjøfossen Næringsutvikling AS

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Gildeskål kommune kjøper Beiarn kommunes 13 950 aksjer i SNU for kr 7 028 258
2. Gildeskål kommune kjøper Gildeskål sparebanks 950 aksjer i SNU for kr 478.626,89
3. Beløpet 7 506 884,89 kr. finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.
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Kopi av utkast til avtale samt kopi av modellen for beregning
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Avtale om salg av aksjer i SNU AS
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Verdiberegning SNU AS ver 2
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Kjøp av aksjer i Sjøfossen Næringsutvikling AS

5

Avtale om salg av aksjer

Bakgrunn for saken:
Formannskapet har tidligere drøftet samarbeidet med Beiarn kommune og hvordan Sjøfossen
Næringsutvikling AS (SNU) bør utvikles. I sak 82/2018 gjorde formannskapet slikt vedtak:

Formannskapets innstilling:
1. Ordfører og rådmann får fullmakt til å forhandle frem en løsning for fremtidig drift og
eierskap til SNU med Beiarn kommune.
2. Formannskapet godkjenner avtalen.
Styret i SNU har gjennomført en verdivurdering av selskapets aksjer og det foreligger et
forslag til avtale som innebærer at Gildeskål kommune overtar Beiarn Kommunes aksjer i
SNU. Samtidig har Gildeskål Sparebank, med utgangspunkt i samme verdivurdering, fremmet
et ønske om at Gildeskål kommune overtar også bankens aksjer i SNU

Vurdering:
Innretningen på avtalen er slik som tidligere drøftet. Beiarn kommune overtar, som en del av
oppgjøret, aksjene SNU har i bedrifter i Beiarn kommune. Etter dette vil SNU utelukkende
være et Gildeskål selskap med interesser sammenfallende med Gildeskål kommune.
Gildeskål kommune bør vurdere om man også skal overta bankens aksjer i SNU. Dette er
ikke nødvendig for å få kontroll over selskapet. Men rådmannen mener det er ryddig overfor
banken at banken kjøpes ut nå som den opprinnelige forutsetningen for bankens eierskap i
SNU ikke lenger er tilstede. Banken ønsker også at Gildeskål kommune overtar dens aksjer.
Med bakgrunn i de underliggende beregninger av selskapets verdi på tidspunkt for salg av
aksjer fra Beiarn kommune til Gildeskål kommune er det fastsatt et samlet vederlag for
13.950 aksjer til kr. 7 028 258.
Når det gjelder den likviditetsmessige delen av dette oppgjøret vil det netto utgjøre
6 206 823,- kr fordi Beiarn kommune kjøper SNU sine aksjer i de selskapene som er
hjemmehørende i Beiarn Kommune for kr 821 434,- kr
For Gildeskål kommunes kjøp av Gildeskål sparebanks aksjer er det brukt samme beregning
og vederlaget fastsettes for 950 aksjer til kr. 478.626,89.
For beregning av selskapets verdi er det lagt til grunn kjent informasjon pr. 31.03.2019.
Verdien av SNU beregnes som aksjeeiers forholdsmessige andel av korrigert bokført
egenkapital på dette tidspunktet.
Gildeskål kommune kjøper etter dette aksjer i SNU for totalt 7 506 884,89 kr Beløpet kan
finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond. Aksjene bokføres som finansielle anleggsmidler.
Konklusjon:
Gildeskål kommune bør akseptere de fremlagte avtaler og kjøpe Beiarn kommunes 13 950
aksjer i SNU og Gildeskål sparebanks 950 aksjer i SNU for tilsammen 7 506 884,89 kr.
Beløpet finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.

