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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Christina Tilly

2018-03-27

Dnr KS 2018-329

Kommunstyrelsen

Aktiespridning i Vreta Kluster AB
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Förslaget till aktiespridning i Vreta Kluster AB genom nyemission
godkänns.
2. Vreta Klusters styrelse får mandat att besluta om vilka aktörer som ska få
erbjudande om en riktad nyemission.
Ärende
Sankt Kors styrelse beslutade på styrelsemötet 2017-05-18 om principerna för
aktieförsäljning i dotterbolaget Vreta Kluster AB.
Kommunfullmäktige godkände den 27 september 2016 bolagsbildning av
Vreta Kluster AB. Bolaget är ett dotter bolag till Sankt Kors AB. Vreta Kluster
är en företagspark, en mötesplats och en utvecklingsarena för de gröna
näringarna, dvs för alla de som arbetar inom jordbruk, skogsbruk, energi, mat
och närliggande branscher. Bolaget erbjuder nätverk och kontakter inom
forskning, företag och finansiering samt support för affärsutveckling och
tillämpning. Bolaget har inga anläggningstillgångar.
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Av olika i huvudsak administrativa skäl har försäljningsprocessen dragit ut på
tiden. Efter samtal med jurist och revisor har tidigare förslag om att sälja
befintliga aktier ersatts av ett förslag där Sankt Kors istället gör riktade
nyemissioner till utvalda köpare.
Fördelen med detta förfarande är att ersättningen för de nyemitterade aktierna
går in i Vreta Klusters eget kapital istället för att vid en aktieförsäljning
hanteras i Sankt Kors som en reavinst.
Huvudmålet med aktiespridningen är att få in delägare från företag och
organisationer verksamma inom eller kopplade till de gröna näringarna med
syfte att underlätta klustrets framtida utveckling. Målet är att antalet nya
aktieägare är 15-25 stycken. Därför föreslås att nyemissionen omfattar totalt
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480 aktier i poster om 20 aktier á 500 kronor vilket vid full nyemission ger 24
nya delägare och ett kapitaltillskott om 240 000 kronor. Sankt Kors AB
kommer efter föreslagen aktiespridning vara majoritetsägare i Vreta Kluster
AB
För att underlätta och förenkla processen föreslås att Vreta Klusters styrelse får
mandat att besluta om till vilka aktörer som ska få erbjudande om en riktad
nyemission upp till en gräns där Sankt Kors fortfarande har majoritet i bolaget.
Sankt Kors har förköpsrätt om aktier ska vidareförsäljas, och garanterar enligt
tidigare ekonomin utöver aktiekapital till och med år 2022.
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