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Rådmannens innstilling:
Ved oppløsning av Innherred Vekst AS tilbakeføres andel av aksjekapitalen til Verdal
kommune. Verdal kommune tilbyr Verdal boligselskap AS å overta 50% av Innherred
Vekst sine aksjeposter i TFU, OI! og Proneo til pari kurs.
Vedlegg:
Noter 2009 til regnskap Innherred Vekst under avvikling.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Innherred Vekst AS er eid av Levanger og Verdal kommuner og har en aksjekapital på
totalt 120 000 kroner fordelt 50% på hver av kommunene. Selskapet er vedtatt
oppløst. Dette da omstillingsprosjektet i Verdal er avsluttet og hensikten med selskapet
er bortfalt. Til og med 2009 ble selskapet også benyttet til forvaltning og tildeling av
midler fra Regionalt Næringsfond. Denne oppgaven er fra 2010 overført til
Samkommunestyret som igjen har nedsatt et utvalg til dette arbeidet.
Innherred Vekst AS har eierandeler på 4 % i Trøndelag forskning og utvikling TFU,
Oi! Trøndersk Mat og drikke 0,47% og Proneo 26%. Til sammen utgjør balanseført
verdi kr 612 400 som tilsvarer kostpris.
Eierandelen til Innherred Vekst AS i Proneo har utgjort totalt 26% av Proneo AS’
aksjekapital, og det anbefales at Verdal og Levanger kommuner overfører hver sin
aksjepost til et dertil egnet selskap.
Vurdering:
Innherred Vekst AS er eid av Levanger og Verdal kommuner og har en aksjekapital på
totalt 120 000 kroner fordelt 50 % på hver av kommunene. Selskapet er vedtatt
oppløst. Dette da omstillingsprosjektet i Verdal er avsluttet og hensikten med selskapet
er bortfalt. Til og med 2009 ble selskapet også benyttet til forvaltning og tildeling av
midler fra Regionalt Næringsfond. Denne oppgaven er fra 2010 overført til
Samkommunestyret som igjen har nedsatt et utvalg til dette arbeidet.

Innherred Vekst AS har eierandeler på 4 % i Trøndelag forskning og utvikling TFU,
Oi! Trøndersk Mat og drikke 0,47 % og Proneo 26%. Til sammen utgjør balanseført
verdi kr 612 400 som tilsvarer kostpris.
Eierandelen til Innherred Vekst AS i Proneo har utgjort totalt 26 % av Proneo AS’
aksjekapital, og det anbefales at Verdal og Levanger kommuner overfører hver sin
aksjepost til et dertil egnet selskap.
Vurdering:
Ved oppløsning av Innherred Vekst er det naturlig at aksjekapitalen i selskapet på kr
120 000 tilbakeføres kommunene med 50 % hver.
Når det gjelder aksjeportefølgen i selskapene Proneo AS, Oi! Og TFU er det foreslått
at disse aksjene legges til heleide kommunale selskaper. Det foreslås at aksjene selges
med 50 % til Levanger Næringsselskap AS og 50% til Verdal boligselskap. Aksjene
selges til pålydende pari kurs.
Ved denne overførselen vil Verdal boligselskap AS ha 13 % av aksjekapitalen i
Proneo AS.
Verdal kommune kjøper tjenester på næringsutvikling fra Proneo AS og i den
sammenheng er det avbetydning at samlet direkte offentlig eierskap i Proneo AS må
være under 50 % av hensyn til offentlige støtteregler
Dersom aksjene overdras som i forslag til vedtak vil det offentlige eierskap i Proneo
AS være følgende:
SIVA Selskapet for industrivekst SF:
Levanger Næringsselskap AS:
Verdal Boligselskap AS
Sum:

16,2 %
13,0 %
13,0 %
42,2 %

Øvrige eiere er:
NTE Holding AS 16,2%
Aker Verdal
15,6%
SNU Stjørdal
26,0%
Styret i Verdal boligselskap AS har så langt ikke behandlet saken og sagt seg villig til
å overta aksjene til pålydende.

